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Samenvatting
De hoofdvraag van deze scriptie luidt: Welke effecten van muziekonderwijs op basisschoolleerlingen
zijn er al dan niet gevonden in recente onderzoeken en wat is de relatie tussen deze effecten en de
vormgeving van het muziekonderwijs? Op deze vraag werd een antwoord gezocht met als doel
adviezen te kunnen geven voor het muziekonderwijs in het Nederlandse basisonderwijs omtrent de
invulling en de kwaliteit van de muzieklessen.
Er is systematisch literatuuronderzoek gedaan waarbij 21 recente empirische onderzoeken
en 1 meta-analyse bestudeerd zijn om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. De variabelen waar
in de artikelen naar gekeken is, zijn onderverdeeld in zes clusters: transfereffecten, cognitie, neurale
systemen, sociale en persoonlijke ontwikkeling, motoriek en muzikale vaardigheden. De resultaten
zijn in verschillende tabellen gezet om deze vervolgens te kunnen analyseren. Er is een overzicht
gemaakt van alle gevonden positieve effecten (p<.05) en er zijn ook geen effecten (p>.05) gevonden
die ook in dit overzicht zijn opgenomen. Er is gekeken naar hoe het muziekonderwijs is vormgegeven
in de onderzoeken, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen inhoud en vorm (frequentie,
duur, groepsles of individuele les, docent, ruimte, materiaal) van de muziekles. Vervolgens is gekeken
of er een relatie gevonden kon worden tussen de al dan niet gevonden effecten en aspecten van de
vormgeving van het muziekonderwijs of algemene kenmerken van de onderzoeken (soort onderzoek,
leeftijd van de participanten, grootte van de onderzoekssample).
In de resultaten is naar voren gekomen dat er veel positieve effecten worden gemeten bij
kinderen die muziekonderwijs krijgen; het meeste bewijs is gevonden voor transfereffecten op de
gebieden taal en rekenen. Ook zijn er effecten gevonden op intelligentie en verbaal geheugen
(cognitieve variabelen), hersenveranderingen (neurale systemen), motoriek, en allerlei muzikale
vaardigheden. Ondanks dat er door beleidsmakers, scholen en wetenschappers verwacht wordt dat
muzieklessen positieve invloed hebben op sociale en persoonlijke ontwikkeling, is hier weinig
onderzoek naar gedaan en blijven resultaten veelal uit. Het muziekonderwijs is ofwel algemeen van
inhoud ofwel doelgericht met het leren bespelen van een muziekinstrument. Meestal worden de
muzieklessen in groepen (bijvoorbeeld de klas) gegeven en meestal worden er muziekinstrumenten
in de les gebruikt. Er is over het algemeen geen relatie tussen de vormgeving van het
muziekonderwijs of de algemene kenmerken van de onderzoeken en de al dan niet gevonden
effecten gevonden. Een aantal ‘losse’ bevindingen zijn wel gedaan. De eigen resultaten zijn afgezet
tegen 6 reviews, waarin oudere onderzoeken over de effecten van muziekonderwijs op
basisschoolkinderen werden bekeken, om overeenstemming, verschillen of toegevoegde waarde te
duiden.
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In vervolgonderzoeken zullen interventie(s) en activiteit(en) voor de controlegroep(en)
bewuster moeten worden vormgegeven en deze beter beschreven worden in de artikelen, om
betere uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen de vormgeving van het muziekonderwijs en
de al dan niet gevonden effecten van muziekonderwijs. Adviezen die gegeven kunnen worden voor
de verbetering van het muziekonderwijs in het Nederlandse basisonderwijs zijn:


(instrumentale) muziekles zou vaak (minimaal eens per week) en zo vroeg mogelijk op de
basisschool gegeven moeten worden voor zo veel mogelijk kans op positief effect;



leerkrachten moeten duidelijke richtlijnen hebben met betrekking tot de invulling van de
muzieklessen zodat deze een helder doel nastreven en gestructureerd aangeboden worden,
waarbij de meeste kans op effecten is en leerlingen gemotiveerd blijven;



motivatie voor de muziekles kan ‘overslaan’ op andere niet-muzikale gebieden, daarom is
veel winst te behalen door muziekles te geven aan basisschoolleerlingen;



het doen van uitstapjes naar bijvoorbeeld een conservatorium of het geven van concertjes
geeft een authentieke ervaring aan kinderen die de effecten van muziekonderwijs mogelijk
bevorderen;



benadeelde kinderen hebben nog meer baat bij muziekonderwijs dan normaal
ontwikkelende kinderen, waarmee rekening gehouden kan worden in de muziekles om meer
succes te boeken;



muzieklessen kunnen alleen al gegeven worden omdat de intrinsieke waarde van muziek al
genoeg te bieden heeft: kinderen vinden het leuk en leren muziek maken en waarderen.
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Voorwoord
Toen ik in september 2008 begon aan mijn bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies aan
Wageningen Universiteit had ik niet bedacht dat ik zou eindigen bij de effecten van muziekonderwijs
op basisschoolleerlingen. Toch is dit het onderwerp van deze scriptie.
Muziek, als creatieve activiteit, is altijd belangrijk geweest in mijn leven. Vanaf mijn geboorte
werd ik omringd door muziek dankzij mijn ouders, ik speel piano sinds mijn zesde jaar, heb op de
basisschool veel muziek gehad, volgde muziek als examenvak op de middelbare school, zing in een
koor en luister veel naar verschillende soorten muziek en dit allemaal met heel veel plezier. Ik geloof
in de kracht van muziek en creativiteit. Muziek is een medium om mijzelf te uiten, het verbindt mij
met andere mensen en het maakt mijn leven simpelweg leuker. Ik geloof dat muziek op allerlei
manieren een positieve invloed heeft op mensen.
Na een paar jaar wist ik dat Internationale Ontwikkelingsstudies het niet was voor mij. Na
een creatief en muzikaal Studie Intermezzo aan het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts
maakte ik van mijn bachelor een Vrije Bachelor. Ik volgde onderwijskundige vakken in Wageningen
en aan Universiteit Utrecht, deed aan de Universiteit van Amsterdam een vak van
Muziekwetenschappen en volgde aan de Universiteit van Jyväskylä in Finland onder andere een
creatief vak over danstherapie. De interesse in creatieve vakken en muziek in het bijzonder heb ik zo
weten in te bouwen in mijn studie en steeds vaker werd muziekonderwijs het onderwerp voor
papers. Ondertussen groeide mijn interesse voor het onderwijs en dacht ik aan de Pabo of docent
muziek als mogelijke vervolgstudie. Zo kwam ik uiteindelijk uit bij de effecten van muziekonderwijs
op basisschoolleerlingen.
Het schrijven van deze scriptie was erg leerzaam. Graag wil ik daarom een aantal mensen
bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze scriptie. Allereerst wil ik mijn
scriptiebegeleider Judith Gulikers bedanken die mij de vrijheid heeft gegeven om het leuke en
interessante (en niet-Wageningse) onderwerp te kiezen, mij vervolgens heel flexibel en vol
vertrouwen heeft begeleid bij het schrijven van deze scriptie en het tot een goed einde brengen van
mijn bachelor. Ook bedank ik Anne Khaled voor het vervullen van de rol van tweede lezer. Mijn
studiebegeleider Marleen van Maanen-Nooij wil ik bedanken voor alle steun en geboden
studiemogelijkheden de afgelopen jaren.
Ik wil Floris bedanken voor zijn vertrouwen, geduld en alle mogelijke vormen van steun die
hij me gegeven heeft tijdens de afgelopen vijf studiejaren. Mijn familie, en mijn ouders en broer in
het bijzonder, wil ik bedanken voor hun steun en onuitputtelijke vertrouwen in mij. Mijn moeder wil
ik daarnaast extra bedanken voor het lezen van deze scriptie tot op het allerlaatste moment. Ten
slotte wil ik graag mijn vrienden bedanken voor hun steun gedurende mijn studie. Yara wil ik extra
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bedanken voor haar peptalks en ik wil zowel haar als Rosa en Sinsia bedanken voor het samen
studeren in de bibliotheek van Utrecht. Dit was enorm motiverend.

Laila Groeneveld
Utrecht, 19 augustus 2013
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1 Inleiding
1.1 Stand van zaken omtrent muziekonderwijs
Eind 2012 werd via verschillende nieuwsbronnen (De Kok, 2012; De Vries, 2012; Jeugdjournaal, 2012;
NOS, 2013) bekend gemaakt dat muziekles vanaf schooljaar 2013-2014 weer verplicht wordt
gemaakt op alle Amsterdamse basisscholen. De basisschoolleerlingen zullen één uur per week
muziekles krijgen van een muziekdocent. In 1857 werd muziekles (toen ingevuld met zingen) op de
basisschool verplicht. Door de jaren heen is het karakter van muziekles op de basisschool veranderd
en sinds de invoering van de kerndoelen in 1993 is het zeer vrijblijvend gebleken (Hartkamp, 2007).
Muziekonderwijs staat zeer algemeen vermeld in deze kerndoelen voor het Nederlandse
basisonderwijs onder kunstzinnige oriëntatie (Stichting Leerplanontwikkeling, 2006). Kunstzinnige
oriëntatie bestaat uit drie kerndoelen, waarvan in één kerndoel muziek wordt genoemd. Kerndoel 54
luidt: “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.” De kerndoelen hebben een
verplicht karakter en beschrijven wat de leerlingen aan het einde van de basisschool moeten kunnen
op het beschreven gebied. Hoe de scholen deze kerndoelen bereiken is aan de scholen zelf, zo ook
welke prioriteiten ze stellen binnen hun kunstzinnig onderwijs en tussen de diverse leergebieden
(Van Hemel, 2009). Ook bepalen zij zelf hoeveel tijd zij aan alle onderdelen besteden. De voorwaarde
is dat er voldoende tijd wordt ingepland om de algemene kerndoelen te realiseren (Kommers &
Steenbeek, 2009).
Omdat de scholen zelf invulling geven aan de kerndoelen en dus ook aan het globale
kerndoel waarin muziek genoemd wordt, kan het zijn dat een school ervoor kiest erg weinig te doen
aan muziekonderwijs, mede omdat er veel druk wordt uitgeoefend op reken- en taalonderwijs op de
basisschool (Haaij, Hiemstra, & Slob, 2012; Van Schilt-Mol, Mariën, Van Vijfeijken, & Broekmans,
2011; Van Schilt-Mol, 2012). Dit is de laatste jaren ook praktijk gebleken; op veel basisscholen is het
muziekonderwijs wegbezuinigd of nagenoeg verdwenen (De Vries, 2012; Haaij et al., 2012).
Daarnaast worden er door de onderwijsinspectie zelden of nooit vragen gesteld over hoe het staat
met de realisering van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Dit wekt de indruk dat deze kerndoelen
van ondergeschikt belang zouden zijn, terwijl deze kerndoelen de enige formele criteria zijn voor
goede cultuureducatie (Van Schilt-Mol, 2012).
Het verminderen of verdwijnen van muziekonderwijs blijkt een wereldwijde trend te zijn
(Rickard, Bambrick, & Gill, 2012b). In de Verenigde Staten is in 2001 de No Child Left Behind Act van
kracht gegaan waarbij het testen van kinderen belangrijker is geworden. Ook daar ligt de nadruk op
rekenen en taal. Dit heeft bestuurders ertoe gedwongen muziekeducatie een lagere prioriteit te
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geven of om het helemaal uit het programma te halen (Deere, 2010). Ook de druk van een zeer
uitgebreid curriculum zorgt voor de marginalisering van muziekonderwijs (Rickard et al., 2012b).
Groepsleerkrachten moeten veel verschillende onderwerpen onderwijzen op de basisschool,
waardoor muziek vaak minder prioriteit krijgt. Dit kan ook komen door onzekerheid van leerkrachten
over het geven van muziek; ze vinden dat ze te weinig competenties hebben om goed
muziekonderwijs te geven (Hallam et al., 2009; Rogers, Hallam, Creech, & Preti, 2008; Russell-Bowie,
2009; Seddon & Biasutti, 2008; Wiggins & Wiggins, 2008). Samen met het minder krijgen van
subsidies voor muziekonderwijs, zorgt dit voor een afname van muziek op de basisschool in met
name postkoloniale landen als Australië en de Verenigde Staten en ook Engeland (Russell-Bowie,
2009). Ook in Nederland zijn leerkrachten onzeker over het geven van muziekles aan hun klas, mede
doordat er weinig aandacht aan besteed is tijdens de Pabo (Haaij et al., 2012; Van Schilt-Mol, 2012).
Door deze onzekerheid kan het zijn dat zij minder aandacht aan een specifiek domein of de muziekles
in zijn geheel besteden (Van Schilt-Mol, 2012).

1.2 Verwachte effecten van muziekonderwijs
Beleidsmakers, groepsleerkrachten, basisschooldirecteuren en wetenschappers verwachten, ervaren
en/of tonen aan dat muziekonderwijs positieve effecten heeft op basisschoolleerlingen.
1.2.1

Beleidsmakers

In Nederland zijn er de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontstaan om het muziekonderwijs
weer meer onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld Music Matters in Rotterdam, Muziek in Ieder
Kind en Muziek Telt!, en waaronder ook het weer verplicht maken van muziekles voor een uur per
week op de Amsterdamse basisscholen op initiatief van Carolien Gehrels, wethouder in Amsterdam.
Scholen in andere grote steden zouden ook snel volgen (NOS, 2013; Van Hemel, 2009). In de
beleidsrapporten worden positieve effecten van muziekonderwijs op prestaties buiten het vak
aangehaald om het belang ervan aan te geven. Het IQ van kinderen met muziekles zou hoger zijn dan
kinderen zonder, het zou goed zijn voor de leerprestaties, de concentratie en sociale vaardigheden
en taal- en rekenvaardigheden zouden beter ontwikkeld worden (Haaij et al., 2012; Van Hemel, 2009;
Van Schilt-Mol et al., 2011; Winner & Vincent-Lancrin, 2012). Daarentegen wordt er ook opgemerkt
dat de kunstvakken geen plaats in het curriculum zouden moeten verdienen omdat ze effecten op
andere vakgebieden hebben, maar omdat het in zichzelf al genoeg waarde heeft (Cramer, Helmes,
Van Der Lei, & Toenink, 2010; Winner & Vincent-Lancrin, 2012).
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1.2.2

Ervaringen van leerkrachten

De kwaliteit van de muziekeducatie die er nog wel is, is discutabel, omdat leerkrachten zelf de lessen
invullen en er geen richtlijnen zijn over de kwaliteit van die invulling in de globale kerndoelen. Er
bestaat dus geen consensus over de relatie tussen de invulling en de kwaliteit van muziekeducatie
(Van Schilt-Mol, 2012). Toch zijn ook leerkrachten en directeuren van mening dat muziekonderwijs
belangrijk is voor basisschoolkinderen (Haaij et al., 2012; Jans, Van Den Wijngaart, Van Schilt-Mol,
Tuinder, & Balogh, 2012; Van Schilt-Mol et al., 2011; Van Schilt-Mol, 2012). In het rapport ‘Muziek
telt! Over muziekeducatie in het basisonderwijs’ (Haaij et al., 2012) komen verschillende
(vak)leerkrachten en basisschooldirecteuren aan het woord, die wel muziekprojecten op hun scholen
hebben. Er worden verschillende voordelen aan de programma’s en muziekonderwijs opgemerkt. Zo
kunnen de kinderen zich ontspannen tijdens de muziekles, zorgt een muziekproject voor een goede
sfeer in de school waar de leerresultaten ook weer door verbeteren, dragen de muzieklessen bij aan
taal (termen en woorden over muziek, taalontwikkeling), rekenen (breuken), schema’s leren lezen,
leren concentreren, samenwerken, op elkaar wachten, leren luisteren, rustiger worden (drukke
kinderen) en aan een positief gevoel door succeservaringen. In het evaluatierapport van Jans et al.
(2012) worden de opbrengsten van muziek als volgt verwoord: “De leerlingen maken met plezier
muziek en beschikken over betere muzikale vaardigheden. Daarnaast leren leerlingen door het
samen spelen ook belangrijke sociale vaardigheden, zoals luisteren naar elkaar en elkaar
respecteren” (p. 3).
1.2.3

Wetenschappelijk onderzoek

Ook onderzoekers geloven in de kracht van muziek op verschillende gebieden. Er is wereldwijd veel
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van muziekonderwijs op kinderen waarin
bovenstaande verwachtingen getoetst worden in met name quasi-experimentele en vergelijkende
studies. Ook zijn er verschillende reviews gedaan van studies die naar allerlei effecten van
muziekonderwijs hebben gekeken (bijvoorbeeld Hallam, 2010b; Rauscher, 2009). De onderzoekers
kijken naar effecten van muziekonderwijs op cognitieve aspecten, bijvoorbeeld leren, intelligentie en
geheugen (Ho, Cheung, & Chan, 2003; Schellenberg, 2004), muzikale vaardigheden, bijvoorbeeld het
kunnen bespelen van een instrument en creatief denken in muziek (Hyde et al., 2009; Koutsoupidou
& Hargreaves, 2009) en motorische vaardigheden (Brodsky & Sulkin, 2011). Ook verwachten ze
transfereffecten (zie volgende paragraaf) te vinden op voornamelijk taalvaardigheden (bijvoorbeeld
spreken, luisteren en vocabulaire) (Chobert, Marie, François, Schön, & Besson, 2011; Piro & Ortiz,
2009) en rekenvaardigheden (Deere, 2010; Johnson & Memmott, 2006). Ten slotte wordt er in
mindere mate onderzoek gedaan naar de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen als effect
van muziekonderwijs (Costa-Giomi, 2004; Rickard et al., 2012a).
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1.3 Definities van termen
In deze scriptie worden zes verschillende clusters onderscheiden waarbinnen onderzoekers de
effecten van muziekonderwijs bestudeerden. Hieronder wordt uitgelegd wat er met deze clusters
bedoeld wordt.
Transfereffecten
Wat geleerd wordt bij muziek, kan ook toegepast worden in andere contexten; dit is het
transfereffect (Rauscher & Hinton, 2006), bijvoorbeeld muziekonderwijs dat een positief effect heeft
op taalvaardigheden. De meeste onderzoekers nemen aan dat transfer maximaal is bij kinderen
tussen de drie en elf jaar, vanwege ‘neurocognitieve plasticiteit’, het vermogen van de hersenen om
te veranderen door nieuwe informatie te verwerven (Watanabe, Savion-Lemieux, & Penhune, 2007).
Bij kinderen is het brein over het algemeen plastischer en makkelijker te veranderen door de
wisselwerking met een rijke omgeving en gedragservaringen (Piro & Ortiz, 2009). Veel en actief bezig
zijn met muziek kan corticale reorganisatie in de hersenen veroorzaken, wat functionele
veranderingen oplevert in hoe de hersenen informatie verwerken. Wanneer kinderen vroeg in de
ontwikkeling bezig zijn met een uitgebreide taak zoals het leren bespelen van een muziekinstrument,
kan het zijn dat de wijzigingen in de hersenontwikkeling vaste vormen aannemen en er permanente
veranderingen ontstaan in de manier waarop informatie verwerkt wordt (Hallam, 2010b; Rauscher,
2009). Deze plasticiteit wordt vaak aangehaald als argument voor het positieve effect dat
muziekonderwijs bij jonge kinderen kan hebben op vaardigheden in andere contexten. In deze
scriptie worden transfereffecten gezien als effecten van muziekonderwijs op andere vakgebieden
zoals taal en rekenen.
Cognitie
Dit heeft alles te maken met de processen die betrokken zijn bij het verwerven en verwerken van
informatie, zoals problemen oplossen, leren, intelligentie en geheugen.
Neurale systemen
Hier gaat het om de veranderingen die op kunnen treden in zenuwstelsels van het menselijk lichaam,
in het geval van deze scriptie de hersenen.
Sociale en persoonlijk ontwikkeling
Hiermee wordt bedoeld het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid, in overeenstemming met
verwachtingen en gedragingen uit de sociale omgeving. Ook gaat het om het leren van vaardigheden
waarmee iemand interactie kan hebben met anderen, leert te communiceren en positieve relaties
aan kan gaan met familie, leeftijdsgenoten en de maatschappij. Psychosociaal welzijn, gevoel van
eigenwaarde en sociale vaardigheden vallen bijvoorbeeld onder sociale en persoonlijke ontwikkeling.
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Motoriek
Dit is het vermogen om te bewegen met het lichaam. Een voorbeeld is fijne motoriek: bewegingen
zoals typen en tekenen.
Muzikale vaardigheden
Hiermee worden de vaardigheden bedoeld die direct met musiceren te maken hebben, bijvoorbeeld
het bespelen van een instrument, het begrijpen en produceren van ritmes en het herkennen van
melodieën.

Hieronder volgen de definities van algemene termen die gebruikt worden in deze scriptie.
Muziekeducatie/-onderwijs/-les/-training
Met deze termen wordt allemaal hetzelfde bedoeld. Het gaat om het onderwijs dat kinderen krijgen
om competenties (kennis, vaardigheden en houding) met betrekking tot muziek te verwerven.
(Groeps)leerkracht
Met (groeps)leerkracht wordt de docent bedoeld die de opleiding tot basisschooldocent (in
Nederland de Pabo) heeft afgerond en geen aanvullende opleiding voor muziekeducatie heeft
gevolgd (IJdens, Van Hoorn, Van den Broek, & Van Rensen, 2012).
Muziekdocent
Een muziekdocent heeft de opleiding Schoolmuziek aan het conservatorium gevolgd of heeft een
muziekinstrument aan het conservatorium gestudeerd. De muziekdocent is een expert in muziek.
Regulier muziekonderwijs op school
Hiermee worden de lessen bedoeld die op de basisschool gegeven worden door een leerkracht of
muziekdocent. In verschillende onderzoeken in deze scriptie krijgen kinderen dit zogenaamde
reguliere muziekonderwijs op school. De lessen kunnen nogal verschillen per school/onderzoek en
kunnen variëren van liedjes zingen tot muziektheorie. Over het algemeen kan aangenomen worden
dat het gaat om het bewust onderwijzen van muziek (praktijk zoals zingen en spelen en theorie zoals
noten lezen en muziektermen leren begrijpen), op meestal één moment per week.

1.4 Vraagstelling
Waarom muziekonderwijs belangrijk zou kunnen zijn voor basisschoolleerlingen en het dus een goed
idee zou zijn om er (weer) meer lestijd aan te besteden, is onderzocht in deze scriptie. Ook is
gekeken of wellicht een bepaalde invulling van de lessen voor een betere kwaliteit kunnen zorgen.
Na het doen van systematisch literatuuronderzoek kon een overzicht gegeven worden van de al dan
niet gevonden effecten van muziekonderwijs op basisschoolleerlingen in recente artikelen. Door te
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kijken naar welk onderwijs er gebruikt werd in de onderzoeken en dus welke specifieke
muziekonderwijsvormen voor de effecten zorgden, zijn aanbevelingen gedaan over de invulling van
het Nederlandse muziekonderwijs op basisscholen, ter ondersteuning van de algemene kerndoelen.
De hoofdvraag van deze scriptie luidt: Welke effecten van muziekonderwijs op
basisschoolleerlingen zijn er al dan niet gevonden in recente onderzoeken en wat is de relatie tussen
deze effecten en de vormgeving van het muziekonderwijs? De deelvragen die hierbij beantwoord
zijn:


Welke effecten van muziekonderwijs op basisschoolleerlingen zijn er gevonden?



Hoe is het muziekonderwijs in de onderzoeken vormgegeven?



Wat is de relatie tussen de al dan niet gevonden effecten en de vormgeving van het
muziekonderwijs?



Welke adviezen voor het Nederlandse muziekonderwijs op de basisschool kunnen er gegeven
worden naar aanleiding van de resultaten?

1.5 Structuur van de scriptie
In de hoofdstukken die volgen zal dit literatuuronderzoek naar de effecten van muziekonderwijs op
basisschoolleerlingen beschreven worden. In het volgende hoofdstuk wordt de methode van dit
onderzoek besproken. In hoofdstuk 3 komen de resultaten van het onderzoek aan bod. Eerst zal een
algemene beschrijving van de bestudeerde artikelen gegeven worden (paragraaf 3.1), waarna de al
dan niet gevonden effecten besproken worden (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.3 wordt de vormgeving
van het muziekonderwijs in de bestudeerde artikelen beschreven en in paragraaf 3.4 wordt de relatie
tussen deze vormgeving en de al dan niet gevonden effecten besproken. Ook wordt er kort gekeken
naar algemene verklaringen voor de al dan niet gevonden effecten (paragraaf 3.5) en ten slotte
wordt er een conclusie van de resultaten gegeven (paragraaf 3.6). Hoofdstuk 4 bevat de discussie,
waarin de resultaten afgezet worden tegen reviews waarin naar oudere onderzoeken is gekeken
(paragraaf 4.1), de beperkingen van deze studie worden besproken (paragraaf 4.2) evenals de
beperkingen van de bestudeerde artikelen waarbij aanbevelingen worden gedaan voor
vervolgonderzoek (paragraaf 4.3) en aanbevelingen voor de praktijk worden gedaan (paragraaf 4.4).
Ten slotte volgt in hoofdstuk 5 een korte algemene conclusie van de scriptie.
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2 Methode
In deze scriptie is de onderzoeksvraag beantwoord door het doen van systematisch
literatuuronderzoek. De volgende combinatie van zoektermen is ingevoerd in de databases ERIC en
Psychology and Behavioral Sciences Collection: “AB (effect OR impact OR link) AND AB (music
education OR music lesson OR music training) AND AB (child* OR student) AND TX (primary OR
elementary)” met de restrictie gepubliceerd van 2003 tot 2013. Hieruit zijn 65 resultaten gekomen,
met verwijdering van exacte duplicaten 62.
Na bestudering van de abstracts, zijn van deze resultaten 14 artikelen geselecteerd omdat
deze direct gaan over de effecten van muziekeducatie op basisschoolleerlingen. Hiervan waren 9
artikelen empirisch onderzoek (ofwel (quasi-)experimenteel, ofwel vergelijkend (meer hierover in
hoofdstuk 3)), 3 artikelen waren een review, 1 een meta-analyse en 1 artikel kon niet verkregen
worden. Van de 62 resultaten konden daarnaast 21 artikelen mogelijk een bijdrage leveren aan het
beantwoorden

van

de

onderzoeksvraag.

Deze

artikelen

gaan

bijvoorbeeld

niet

over

basisschoolleerlingen maar over jongere of oudere kinderen, over de houding of geloofsovertuiging
van betrokkenen ten opzichte van muziekonderwijs, manieren van muziekonderwijs geven waarbij
het niet direct gaat over de effecten ervan of een vergelijking van muziekonderwijs in verschillende
landen. Deze artikelen zijn echter uiteindelijk niet gebruikt voor deze scriptie. 27 van de artikelen die
uit de zoektermen kwamen, waren niet relevant voor het onderzoek naar de effecten van
muziekeducatie en zijn niet geselecteerd. Deze artikelen gaan bijvoorbeeld over de evaluatie van de
implementatie van een bepaald muziekprogramma, verwachtingen en houding van pre-service
docenten, welke educatie muziekdocenten nodig zouden hebben, de effecten van subsidies en
beleidsveranderingen, de effecten van muziek-gerelateerde experimenten op de muzikale
vaardigheden van kinderen, onderzoeken waarin muziek als één klein onderdeel genoemd wordt van
zaken die een effect op kinderen hebben of de effecten van luisteren naar (bepaalde) muziek. Wat er
in deze artikelen beschreven staat, staat te ver af van de onderzoeksvraag en ze zijn daarom niet
geselecteerd voor verdere bestudering.
Uit de literatuurlijsten van de 13 geselecteerde artikelen kwamen nog 38 relevante artikelen
naar voren, gepubliceerd in de afgelopen 10 jaar, die niet uit het zoeken in de databases waren
gekomen. Omdat een sample van 51 artikelen te groot was voor deze scriptie, is ervoor gekozen de
meest recente artikelen te gebruiken en daarnaast een aantal wat oudere maar belangrijke
onderzoeken (Costa-Giomi, 2004; Ho et al., 2003; Schellenberg, 2004) die vaak aangehaald worden
door andere onderzoeken. Via de sneeuwbalmethode werden daarom nog 14 relevante artikelen
geselecteerd waarvan 11 empirisch onderzoek zijn en 3 een review. Ook is een empirische onderzoek
naar voren gekomen dat niet verkregen kon worden, maar dat geciteerd werd in twee reviews
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(Hallam, 2010a; Rauscher, 2009). Dit maakte een totaal van 21 empirische onderzoeken, 1 metaanalyse en 6 reviews.
De empirische onderzoeken en de meta-analyse zijn gebruikt voor de beantwoording van de
onderzoeksvraag van deze scriptie. In deze 22 artikelen werden studies gerapporteerd die
onderzocht hadden of bepaald muziekonderwijs een effect had op bepaalde variabelen. Bij p<.05
werd voor deze scriptie het effect als significant gezien. Bij p>.05 werd het effect als niet aanwezig
beschouwd. De reviews zijn gebruikt om de eigen bevindingen tegen af te zetten in de discussie in
hoofdstuk 4 (zie paragraaf 4.1).
Tijdens het bestuderen van de artikelen zijn de gevonden resultaten in tabellen gezet. Om
een overzicht te krijgen van het type en de kwaliteit van de onderzoeken is ten eerste een tabel
(Bijlage A) gemaakt met algemene kenmerken: soort onderzoek ((quasi-)experiment, longitudinaal,
vergelijkend, meta-analyse), duur onderzoek, land van onderzoek, leeftijd participanten en
samplegroottes van alle participanten, de interventiegroep(en) en de controlegroep(en). Tijdens het
bestuderen van deze artikelen zijn afhankelijke variabelen benoemd en geclusterd onder het type
leeruitkomst: transfereffecten, cognitie, neurale systemen, sociale en persoonlijke ontwikkeling,
motoriek en muzikale vaardigheden. In een nieuwe tabel (Bijlage B) is aangegeven op welke
variabelen een significant effect is gevonden en op welke niet. De resultaten werden geteld om
inzicht te krijgen waar veel, weinig of geen significant bewijs voor was gevonden. De clusters met
bijbehorende variabelen zijn apart genomen en in aparte tabellen gezet (Bijlage C) en zo is inzichtelijk
gemaakt op welke variabelen per cluster in welke artikelen een effect of geen effect is
gerapporteerd. Zo werd inzichtelijk voor welke variabelen per cluster veel, weinig of geen bewijs
gevonden is in de onderzoeken. Ook is tijdens het bestuderen van de artikelen de vormgeving van
het muziekonderwijs gestructureerd in een tabel (Bijlage D) met de volgende kenmerken van de
interventie: beschrijving van de inhoud van de muziekinterventie, frequentie en duur van de les,
groepsles/individuele les, kenmerken van de docent, de ruimte of locatie waar de les werd verzorgd
en het gebruikte materiaal. De al dan niet gevonden effecten zijn opgenomen in deze tabel om een
eventueel patroon te kunnen vinden tussen de vormgeving van het muziekonderwijs en de effecten
ervan op de variabelen. De vormgeving van de muziekinterventies is vervolgens bestudeerd op het
niveau van de clusters, van vergelijkbare afhankelijke variabelen binnen de clusters (bijvoorbeeld
binnen transfer alle taal gerelateerde en rekenen gerelateerde effecten) en van variabelen waarop
veel of alleen positieve effecten werden gevonden. Ook is apart gekeken naar de muziekinterventie
van onderzoeken die als controlegroep kinderen met schoolmuziek hadden en zijn een paar
opvallende resultaten uitgelicht. Ten slotte is bekeken of de algemene kenmerken genoemd in
Bijlage A een verklaring konden zijn voor de al dan niet gevonden effecten.
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De kwantitatieve en kwalitatieve conclusies op basis van de tabellen, zijn gerapporteerd in
het hoofdstuk Resultaten. Deze conclusies zijn meermaals met een tweede beoordelaar besproken
en aangescherpt om de betrouwbaarheid van de resultaten en conclusies te vergroten.
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3 Resultaten
3.1 Algemene beschrijving literatuur
Voor het beantwoorden van de vragen in deze scriptie zijn 22 artikelen bestudeerd. Zie Bijlage A voor
een overzicht van de algemene kenmerken van deze artikelen. 10 studies waren quasiexperimenteel, random toewijzing aan de interventie- en controlegroepen was niet mogelijk doordat
het onderzoek in de praktijk (basisschool) plaatsvond. 4 van deze 10 studies waren longitudinaal. 2
studies hebben participanten wel random toe kunnen wijzen aan de groepen; Costa-Giomi (2004)
heeft een longitudinaal experiment gedaan en Schellenberg (2004) een experiment. De lengte van de
(quasi-)experimenten varieerde van zes maanden tot drie jaar. Alleen Brodsky en Sulkin (2011)
vormen hierop een uitzondering met hun 3 studies waarbij studie 3 twee maanden duurde. 9 studies
waren vergelijkend, er werden bijvoorbeeld schoolcijfers van kinderen vergeleken die wel en geen
muziekles kregen. Er was geen voormeting, dus niet het verschil in groei werd gemeten maar het
verschil tussen de groepen op één moment (met uitzondering van Ho et al. (2003) die na een jaar
een

tweede

meting

deden).

In

vergelijkende

studies

werden,

in

tegenstelling

tot

(quasi-)experimentele studies, de interventie- en controlegroepen niet door de onderzoekers
bepaald (de kinderen hadden zelf al muziekles of niet) en de interventie niet door de onderzoekers
gefaciliteerd. Ho et al. (2003) deden een longitudinaal vergelijkende studie. Er is 1 meta-analyse
opgenomen in de sample (Standley, 2008).
Alle onderzoeken vonden plaats in ontwikkelde landen: Australië, Canada, de Verenigde
Staten, Hong Kong, Israël en enkele landen uit Europa.
In deze scriptie wordt gekeken naar de effecten van muziekonderwijs op kinderen van de
basisschoolleeftijd, wat van 4 tot 12 jaar is. In de sample zijn studies opgenomen die samen al deze
leeftijden dekken. 3 onderzoeken vormen een uitzondering. In de studie van Ho et al. (2003) wordt
gekeken naar kinderen van 6 tot 15 jaar en in de meta-analyse van Standley (2008) naar kinderen van
4 tot 14 jaar. In het onderzoek van Watanabe et al. (2007) werd gekeken naar volwassenen (17 tot 36
jaar) die voor hun zevende levensjaar met muziekles begonnen waren en volwassenen die na hun
zevende hiermee begonnen waren.
De grootte van de samples in de onderzoeken loopt uiteen: van minder dan 20 (2 studies van
Brodsky en Sulkin (2011)) tot meer dan 200 (Deere, 2010; Rickard et al., 2012a). Johnson en
Memmott (2006) hebben de testresultaten van 1119 kinderen vergeleken, Southgate en Roscigno
(2009) vergeleken de resultaten van 4376 kinderen en de meta-analyse van Standley (2008) had een
totale sample-grootte van 1942 met een gemiddelde van 64,73 per studie.
In de meeste artikelen worden kinderen met muziekonderwijs vergeleken met kinderen
zonder muziekonderwijs of met kinderen die een andere interventie toegewezen kregen,
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bijvoorbeeld schilderen of jongleren. Enkele artikelen vormen hierop een uitzondering. In de
onderzoeken van Forgeard, Winner, Norton, & Schlaug (2008), Hyde et al. (2009), Koutsoupidou en
Hargreaves (2009), Rickard, Vasquez, Murphy, Gill, & Toukhsati (2010) en Rickard et al. (2012a)
werden kinderen die les kregen in het bespelen van instrumenten of extra muziekles kregen
vergeleken met kinderen die alleen muziekles op school kregen (de controlegroep). Voor deze
scriptie is het relevant om ook te kijken naar wat het effect is van alleen muziekles op school, daarom
zijn ze meegenomen in de analyse (zie paragraaf 3.2, 3.3 en 3.4). In de studie van Rauscher, LeMieux
en Hinton (2007, zoals geciteerd in Hallam, 2010a en Rauscher, 2009) werden vijf groepen met elkaar
vergeleken, waarvan drie interventiegroepen (piano-, zang-, ritmeles) waren en twee
controlegroepen (computerles en geen extra les). Er is alleen een resultaat bekend voor de
ritmegroep, waardoor alleen deze groep is opgenomen in de analyse die in hierna volgt.

3.2 Gevonden effecten
Uit het bestuderen van de 22 artikelen zijn verschillende effecten van muziekonderwijs naar voren
gekomen. In Bijlage B zijn alle resultaten opgenomen. Er worden zes clusters van effecten
onderscheiden, zoals aangehaald in de inleiding: transfereffecten, effecten op cognitie, neurale
systemen, sociale en persoonlijke ontwikkeling, motoriek en muzikale vaardigheden. Binnen deze
clusters zijn veel (37 in totaal) verschillende variabelen onderzocht. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat sommige variabelen in verschillende artikelen zijn onderzocht (bijvoorbeeld effecten op
lezen) en andere maar in één artikel (bijvoorbeeld het effect op het vak handvaardigheid), sommige
studies onderzoeken slechts één variabele en de meeste studies bestuderen meerdere variabelen
tegelijk.
Deze paragraaf 3.2 beschrijft op welke variabelen er al dan niet effecten van enige vorm van
muziekonderwijs zijn gevonden en voor welke variabelen veel, dan wel weinig empirische
ondersteuning is gevonden. In de daaropvolgende paragrafen wordt verder ingegaan op hoe in de
effectieve studies het muziekonderwijs is vormgegeven en welke mogelijke verklaringen er voor de al
dan niet gevonden effecten zijn.

Het eerste dat opvalt bij het kijken naar de effecten van muziekonderwijs, is dat in 21 artikelen een
significant positief effect op één of meer variabelen is gevonden. Alleen Rickard et al. (2012b) vonden
voor alle variabelen die ze bekeken geen effect. Van de 21 artikelen die positieve effecten
rapporteren, vonden er 10 ook geen effect op bepaalde variabelen. 11 artikelen vonden dus alleen
maar positieve effecten. Het is opvallend dat de helft van alle bestudeerde artikelen alleen positieve
effecten van muziekonderwijs vonden en dat zelfs alle artikelen op één na effect vonden op ten
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minste één variabele. Welke effecten er al dan niet gevonden zijn binnen de clusters, wordt
beschreven in de volgende sub-paragrafen.
3.2.1

Transfereffecten

De meeste onderzoeken kijken naar transfereffecten, dus naar effecten op andere vakken of
vakgebieden, van muziekonderwijs: in totaal 14 artikelen. Ook zijn er 14 verschillende variabelen
onderzocht binnen dit cluster, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen specifieke taal
en/of rekenvaardigheden (bijvoorbeeld lezen, schrijven, vocabulaire, toepassing van wiskundige
concepten) en effecten op schoolvakken als geheel (zoals taal, rekenen, geschiedenis en sport/gym)
gemeten in de schoolcijfers die de kinderen hiervoor haalden. Zie Tabel C1 voor alle resultaten van
(niet) gevonden transfereffecten. 11 artikelen vonden positieve effecten en 5 artikelen vonden geen
effecten op verschillende variabelen; hiervan vonden 2 artikelen dus zowel een positief als geen
effect op verschillende variabelen binnen het cluster transfereffecten. Op 5 van de 14 variabelen
werd alleen positief resultaat gevonden, zonder tegenbewijs, te weten geschiedenis (Wetter,
Koerner, & Schwaninger, 2009) en handvaardigheid (Wetter et al., 2009) voor wat betreft cijfers op
andere vakken, en op de taalvariabelen luisteren (Chobert et al., 2011), pitch processing (Moreno et
al., 2009) en verbal sequencing skills (Piro en Ortiz, 2009). Op het vak sport/gym werd als enige
variabele geen positief effect gevonden. Op 8 andere variabelen werd in sommige artikelen een
significant positief effect gevonden en in andere artikelen geen effect. Er werd op deze variabelen
ofwel vaker een significant positief effect gevonden dan geen effect, ofwel evenveel positief effect
als geen effect. Op de variabele lezen werd bijvoorbeeld door 5 onderzoeken (83%) een significant
positief effect gevonden (Brodsky & Sulkin, 2010; Deere, 2010; Moreno et al., 2009; Southgate &
Roscigno, 2009; Standley, 2008). Alleen bij Rickard et al. (2012b) was de uitkomst op deze variabele
niet significant. De effecten op rekenen in het algemeen en op de cijfers voor de schoolvakken
rekenen en taal waren ook veelal positief met per variabele 2 of 3 artikelen die bewijs vóór vonden
en 1 artikel tegen.
3.2.2

Effecten op cognitie

In 8 artikelen werden cognitieve effecten van muziekonderwijs onderzocht. Deze 8 artikelen
onderzochten in totaal ook 8 cognitieve variabelen, waarbij de meeste studies meer dan één
variabele tegelijk onderzochten. Voor alle resultaten binnen het cluster cognitie, zie Tabel C2. Op 1
variabele was het effect van muziekonderwijs herhaaldelijk en alleen maar positief, te weten
intelligentie (IQ) (Schellenberg, 2004; 2011). Op 3 variabelen werd herhaaldelijk geen effect
gevonden, namelijk fonetisch bewustzijn, object assembly en ruimtelijk inzicht (Forgeard et al., 2008;
Hyde et al., 2009). Voor 3 variabelen waren de effecten in het ene onderzoek wel positief en het
andere niet. Dit was het geval bij non-verbale redenering (Forgeard et al., 2008; Hyde et al., 2009),
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verbaal geheugen (Brodsky & Sulkin, 2011; Ho et al., 2003; Rickard et al., 2010) en visueel geheugen
(Ho et al., 2003; Rickard et al., 2010). In het onderzoek van Rickard et al. (2010) werden de variabelen
verbaal en visueel geheugen onderverdeeld in sub-variabelen. Er werd een voormeting, een meting
na een jaar en een meting na twee jaar gedaan. Omdat de uitkomsten erg specifiek zijn per subvariabele en meetmoment, kan niet zonder meer gezegd worden dat er wel of niet een positief effect
gevonden is op verbaal of visueel geheugen als geheel. Daarom worden de uitkomsten hier
toegelicht. Bij de groep kinderen die klassikaal instrumenten leerden bespelen werd na één jaar een
significant effect gevonden op verbaal leren en verbal immediate recall (vallen onder verbaal
geheugen) en na twee jaar op aandacht (verbaal geheugen) en visuele perceptie (visueel geheugen).
Opvallend was dat na twee jaar het effect op verbaal leren en verbal immediate recall dus niet meer
gemeten werd. Bij de kinderen die alleen muziek in de klas kregen werd na een jaar op geen
variabele een significant effect gemeten, na twee jaar werd alleen een significant effect gemeten op
verbal immediate recall, wat dus bij de instrumentengroep toen niet meer significant was. Bij geen
van de groepen werd op een moment een effect gevonden op verbal delayed recall (verbaal
geheugen) of visual recall (visueel geheugen).
3.2.3

Effecten op neurale systemen

Eén onderzoek heeft gekeken naar de neurologische effecten van muziekonderwijs bij kinderen.
Hyde et al. (2009) vergeleken in een quasi-experimentele studie een groep kinderen die vijftien
maanden les kreeg in keyboardspelen en een groep die gedurende deze tijd reguliere muziekles
kreeg op school. Zij vonden dat de groep kinderen die keyboard leerde spelen structurele
hersenveranderingen in motorische en auditieve gebieden liet zien. De groep die alleen muziekles
had op school, liet deze veranderingen niet zien. Aan het begin van het experiment waren er geen
structurele hersenverschillen tussen de groepen. Dit geeft aan dat de verschillende ontwikkeling van
de hersengebieden kwam door de muziektraining die de instrumentengroep vijftien maanden lang
had gekregen. Deze resultaten geven bewijs voor neuroplasticiteit bij kinderen die gevormd kan
worden door lange termijn interventieprogramma’s (Hyde et al., 2009).
3.2.4

Effecten op sociale en persoonlijke ontwikkeling

Er is relatief weinig recent onderzoek gedaan naar het effect van muziekonderwijs op de sociale en
persoonlijke ontwikkeling van kinderen, terwijl hier wel grote verwachtingen over zijn zoals al
besproken in de inleiding. Ook Rickard et al. (2012a) vallen dit op. Er lijkt geen duidelijke verklaring
voor de summiere hoeveelheid onderzoek hiernaar te zijn. Er zijn wel wat oudere (voor 2003)
onderzoeken gedaan, maar het is moeilijk daaruit conclusies te trekken omdat er veel
methodologische tekortkomingen aan zitten volgens Rickard et al. (2012a), zoals geen controlegroep,
geen extra controlegroep die iets anders dan muziek aangeboden krijgt of het selecteren van
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participanten van een bestaande populatie. Ook opmerkelijk is dat er binnen de bestudeerde
onderzoeken maar weinig positieve effecten worden gemeten op dit gebied (zie Tabel C3). In 5
artikelen zijn 5 verschillende variabelen binnen dit cluster onderzocht. De variabele gevoel van
eigenwaarde groeide significant in de studies van Costa-Giomi (2004) en Rickard et al. (2012a),
waarbij opgemerkt moet worden dat er in de studie van Rickard et al. (2012a) groei werd gemeten in
de eerste twee jaar, maar dat het alleen significant was in het eerste jaar. Bij Costa-Giomi (2004)
werd er drie jaar lang significante groei gemeten bij de interventiegroep ten opzichte van de
controlegroep. In het onderzoek van Rickard et al. (2012b) was het effect op gevoel van eigenwaarde
echter niet significant. In deze studie waren ook agressie, depressie en houding tegenover school niet
significant. 4 studies onderzochten ‘sociale vaardigheden in het algemeen’ en vonden alle 4 geen
significante toename door het volgen van muziekonderwijs (Brodsky & Sulkin, 2011; Rickard et al.,
2012a; 2012b; Schellenberg, 2004). De studies geven weinig verklaring voor het uitblijven van de
verwachte effecten op sociale vaardigheden. Rickard et al. (2012a) geven als mogelijke verklaring dat
de sociale vaardigheden van de kinderen aan het begin van de studie wellicht boven het gemiddelde
waren en dat alleen kinderen met minder goede sociale vaardigheden profijt van muziekonderwijs
zouden hebben. Ook Rickard et al. (2012b) noemen deze verklaring; mogelijk ondervinden alleen
benadeelde kinderen voordelen van muziekonderwijs op sociaal en persoonlijk vlak.
3.2.5

Effecten op motoriek

Twee onderzoeken vonden motorische verbeteringen als gevolg van muziekonderwijs. Hierbij gaat
het om niet direct aan muziek gerelateerde motoriek. Brodsky en Sulkin (2011) vonden een
significante verbetering in bimanual coupling (sensomotorische handelingen waarbij zien, horen,
voelen en ervaringen input geven voor motorische handelingen met armen, handen en handpalmen)
nadat kinderen handklapliedjes geleerd en gedaan hadden. Forgeard et al. (2008) vonden bij de
kinderen die een muziekinstrument leerden bespelen een significante verbetering in fijne motoriek.
De kinderen die in deze studie alleen muziek op school kregen, lieten deze verbetering niet zien.
3.2.6

Effecten op muzikale vaardigheden

Binnen het cluster muzikale vaardigheden is er door 8 onderzoeken gekeken naar 8 verschillende
variabelen, zoals ritmische of auditieve vaardigheden, maar ook creatief denken in muziek en
prestatie op muziek als totaal schoolvak. Zie Tabel C4 voor alle (niet) gevonden effecten op muzikale
vaardigheden. Op alle variabelen is door één of meer artikelen een positief effect gevonden, op 5
variabelen is er daarnaast ook geen effect gevonden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
effecten die in Tabel C4 zijn geduid als ‘niet significant’ meestal voortkwamen uit het uitblijven van
een effect op controlegroepen die wel regulier muziekonderwijs op school kregen (Forgeard et al.,
2008; Hyde et al., 2009; Koutsoupidou & Hargreaves, 2009). Het meeste bewijs is gevonden voor de
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cijfers voor muziek als schoolvak die significant verbeterden door muziekonderwijs (Costa-Giomi,
2004; Wetter et al., 2009) en de auditieve muzikale vaardigheden die wel verbeterden bij kinderen
die les kregen in het bespelen van een muziekinstrument, maar niet bij kinderen met alleen muziek
op school (Forgeard et al., 2008; Hyde et al., 2009).

3.3 Vormgeving muziekonderwijs in de onderzoeken
In de gebruikte onderzoeken wordt niet altijd even duidelijk aangegeven hoe het muziekonderwijs
dat de kinderen kregen precies werd vormgegeven. Sommige onderzoeken geven erg uitgebreide
informatie over wat er gedaan werd tijdens de muzieklessen (Brodsky & Sulkin, 2011; Forgeard et al.,
2008; Moreno et al., 2009; Piro & Ortiz, 2009; Rickard et al., 2010; Rickard et al., 2012a), andere
onderzoeken zeggen niets over de inhoud van de lessen, of ze in groepen les kregen of individueel of
hoe vaak en hoe lang de kinderen muziekles kregen (Corrigal & Trainor, 2009; Deere, 2010; Johnson
& Memmott, 2006; Schellenberg, 2011). In de meeste gevallen is wel een aantal gegevens bekend.
Voor een totaaloverzicht van de vormgeving van de muzieklessen in de onderzoeken, zie Bijlage D.
Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de ‘inhoud’ van de muziekinterventie en de ‘vorm’ ervan.
De variabele vorm wordt geschreven aan de hand van frequentie en duur van de les,
groepsles/individuele les, kenmerken van de docent (professional of groepsleerkracht), de ruimte of
locatie waar de les werd verzorgd en het gebruikte materiaal.
3.3.1

Inhoud

Bij het kijken naar de inhoud van de muziekinterventies, kan een grove scheidslijn gemaakt worden
tussen het leren bespelen van muziekinstrumenten en ‘algemene muzieklessen’ (vaak reguliere
muzieklessen op school) waarbij zaken als zingen, spelen, improviseren en theorie (bijvoorbeeld
melodie, harmonie, ritme en tempo) aan bod komen. Bij deze laatste lessen kunnen ook
muziekinstrumenten gebruikt worden, maar hierbij gaat het niet om het daadwerkelijk leren
bespelen van deze instrumenten, maar dienen ze als ondersteuning voor het leren van de algemene
muzikale vaardigheden. Wanneer het om het leren bespelen van instrumenten gaat, gaat het
voornamelijk om de instrumenten piano/keyboard en snaarinstrumenten als viool en cello.
Bijvoorbeeld, in het onderzoek van Costa-Giomi (2004) kregen de kinderen pianoles, vooral gericht
op techniek en repertoire. In het onderzoek van Moreno et al. (2009) werd een algemene muziekles
gebruikt als interventie. Hier kregen de kinderen met name training in ritme, melodie, harmonie en
timbre door vooral te luisteren naar muziek. Meestal is het echter zo dat instrumentale lessen
gecombineerd worden met algemene muziekles, zoals bijvoorbeeld het geval is bij Piro en Ortiz
(2009); de kinderen leerden piano spelen, maar muzikale concepten kwamen ook nadrukkelijk aan
bod.
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3.3.2

Vorm

De frequentie van de lessen is in de onderzoeken meestal één keer per week, maar soms ook twee of
drie keer per week (bijvoorbeeld in Rickard et al., 2012a). De duur van de lessen varieert van 20
(Brodsky & Sulkin, 2011) tot 75 minuten (Moreno et al., 2009) per les. De duur van de onderzoeken
varieert van een paar maanden tot drie jaar (waarbij een van de studies van Brodsky & Sulkin (2011)
twee maanden duurde en de onderzoeken in andere artikelen zes maanden of langer duurden). Er
kan dus gesteld worden dat er voor zeer uiteenlopende frequentie en duur van de lessen gekozen
wordt binnen de onderzoeken. In de meta-analyse van Standley (2008) werd gevonden dat het voor
de resultaten niet uitmaakte of de lessen dagelijks, intensief, op korte termijn of wekelijks op school
gegeven werden. Variabelen die wel voor effecten zorgden waren bijvoorbeeld de leeftijd van
kinderen (jonge kinderen hadden het meeste baat bij de muziekinterventies), de ontwikkeling van
kinderen (normaal ontwikkelende kinderen hadden minder baat bij de muziekinterventies dan
bijvoorbeeld kinderen in het speciaal onderwijs) en muziek met als doel om leesvaardigheden te
verbeteren (bijvoorbeeld een leestaak op muziek zetten) aan het bestaande muziekonderwijs
toevoegen en het er niet mee vervangen (Standley, 2008).
In de meeste gevallen, namelijk in 16 van de 22 artikelen, wordt de muziekles in de klas (vaak
onbekend hoe groot) of in groepen gegeven. In sommige gevallen hebben kinderen zowel groepsles
als individuele les, bij andere studies is het niet bekend of kinderen buiten de interventie nog andere
muziekles krijgen. In slechts 3 onderzoeken bestond de interventie uitsluitend uit individuele
muzieklessen. In 9 artikelen werden de muzieklessen van de interventiegroepen gedoceerd door een
professionele muziekdocent. Wanneer er in een onderzoek gekeken werd naar de invloed van
reguliere muzieklessen, werden deze meestal verzorgt door de groepsleerkracht. In 14 artikelen
vonden de muzieklessen plaats op de basisschool waar de kinderen op zaten, bij het onderzoek van
Schellenberg (2004) vonden de lessen plaats op het conservatorium en van 7 artikelen is de plaats
van de les onbekend. Meestal is er voor het geven van muziekonderwijs materiaal nodig. Met name
muziekinstrumenten

komen

in

de

onderzoeken

vaak

voor.

In

15

artikelen

worden

muziekinstrumenten expliciet genoemd. In 6 artikelen was de interventie dermate weinig beschreven
dat het niet duidelijk was wat de invulling en het gebruikte materiaal van ‘de muziekles’ was
(bijvoorbeeld in Johnson & Memmott, 2006; Schellenberg, 2011).

3.4 Relatie tussen (niet) gevonden effecten en vormgeving
muziekonderwijs
Binnen de clusters kan gekeken worden naar de inhoud en vorm van het muziekonderwijs, om er zo
achter te komen of er een relatie bestaat tussen het al dan niet gevonden effect en de vormgeving
van het muziekonderwijs dat de kinderen kregen. Niet alle effecten worden in deze paragraaf
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behandeld. In hoofdstuk 2 is beschreven welke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot welke
muziekinterventies van welke gevonden effecten worden bekeken. In de tabel in Bijlage D is ook
genoteerd welke significante effecten en niet significante effecten er zijn gevonden per artikel,
waardoor de koppeling aan de vormgeving van het muziekonderwijs inzichtelijk is gemaakt.
Na de analyse viel op dat er over het algemeen binnen geen van de clusters een duidelijke
relatie gevonden kon worden tussen de vormgeving van het muziekonderwijs en de al dan niet
gevonden effecten, op een paar opvallende zaken na die in de volgende sub-paragrafen besproken
zullen worden. Er werd gekeken naar een samenhang in inhoud en/of vorm (alles wat onder vorm
viel werd apart bestudeerd) en de al dan niet gevonden effecten. Er werd een samenhang gezocht in
vormgeving en gevonden positieve effecten, in vormgeving en niet gevonden effecten en er werd
gekeken of er verschil was de vormgeving van interventies met positieve effecten en geen effecten.
Een voorbeeld hiervan is het bestuderen van de 10 onderzoeken met positieve resultaten op
taalvaardigheden. Bij 4 onderzoeken kregen de kinderen algemene muzieklessen, bij 1 onderzoek
instrumentale lessen, bij 4 zowel algemeen als instrumentaal en 1 onderzoek was een uitzondering
op deze tweedeling (want deed handklapliedjes). Ook bij de artikelen die geen effecten vonden was
er geen samenhang in de inhoud van de muzieklessen te ontdekken. Zo is binnen alle clusters
gekeken naar inhoud en vorm van de interventies. Voor zowel alle resultaten samen genomen, als
alle onderzochte clusters en clusteringen geldt dat er geen relatie gevonden kon worden tussen
vormgeving van het muziekonderwijs en de al dan niet gevonden effecten, tenzij anders aangegeven
in de sub-paragrafen die volgen.
3.4.1

Transfereffecten

Binnen het cluster transfereffecten zijn de meeste effecten gevonden op taal- en rekenvaardigheden.
Deze zijn apart bestudeerd. Onder taalvaardigheden vallen de variabelen lezen, schrijven, luisteren,
spreken, vocabulaire, pitch processing, verbal sequencing skills en het schoolvak taal als geheel. Er
konden 13 artikelen met elkaar vergeleken worden op vorm en inhoud van het muziekonderwijs,
waarvan 10 een positief effect vonden op een of meer van de variabelen en 4 geen effect (waarbij 1
artikel dus zowel positief als geen effect vond op verschillende variabelen). Er werd op alle variabelen
ten minste door 1 artikel een positief effect gevonden. Omdat er op de variabele lezen veel positieve
effecten gevonden zijn, is deze ook apart bekeken.
Een opvallende bevinding is dat Piro en Ortiz (2009) geen verschil in score op variabelen
tussen de interventiegroep en de controlegroep vonden nadat de interventiegroep al twee jaar
klassikale pianoles had gehad. Na drie jaar werd er wel verschil gemeten en deed de interventiegroep
het beter op verbal sequencing skills en vocabulaire. Dit zou kunnen betekenen dat het bevorderlijk is
voor de taalontwikkeling om kinderen lang (drie jaar of meer) pianolessen te geven. Piro en Ortiz
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(2009) suggereren ook dat het zou kunnen zijn dat het lang duurt voordat effecten echt zichtbaar
worden.
Na de analyse binnen taalvaardigheden lijkt het erop dat het simpelweg besteden van
aandacht aan enige vorm van muzikale vorming al een positief effect kan hebben op
taalvaardigheden, omdat de verklaring voor de effecten niet gevonden kon worden in de vormgeving
van het muziekonderwijs, maar er wel meer positieve effecten zijn gevonden dan geen effecten
binnen deze clustering.
Voor de clustering rekenvaardigheden (waaronder de variabelen begrip en toepassing van
wiskundige concepten en vaardigheden, rekenen in het algemeen en rekenen als schoolvak) kan dit
ook geconcludeerd worden, omdat er meer bewijs is gevonden vóór positieve effecten op
rekenvaardigheden dan geen effecten (zie Tabel C1), ondanks dat het hier om minder artikelen gaat
(8) dan bij taalvaardigheden. Een opvallend resultaat van Rauscher et al. (2007, zoals geciteerd in
Hallam, 2010a en Rauscher, 2009) was dat er een significant effect op begrip en toepassing van
wiskundige concepten en vaardigheden was bij alleen de ritmegroep. Zang- en pianolessen hadden
een minder groot effect op deze variabele. Het is dus goed mogelijk dat het doen van ritmeoefeningen in het bijzonder een positieve invloed heeft op rekenvaardigheden. Rickard et al. (2012b)
vonden helemaal geen effecten na extra muziekles in school en geven hiervoor als mogelijke reden
dat muzieklessen buiten school wellicht wél voor positieve effecten hadden gezorgd.
3.4.2

Effecten op cognitie

In dit cluster werd gekeken naar de variabelen verbaal geheugen en intelligentie, omdat daar positief
bewijs voor is gevonden in meerdere artikelen. 3 onderzoeken hebben gekeken naar verbaal
geheugen (Brodsky & Sulkin, 2011; Ho et al., 2003; Rickard et al., 2010). Alle 3 vonden ze een positief
effect, hoewel Rickard et al. (2010) heel expliciete bevindingen deden zoals beschreven in subparagraaf 3.2.2. Met name omdat Rickard et al. (2010) zowel positieve als geen effecten op de
variabelen vonden, bij zowel de instrumentengroep als de schoolmuziekgroep, is het moeilijk een
verklaring te zoeken in de vormgeving van het muziekonderwijs. Op een aantal onderdelen die onder
verbaal geheugen vallen (verbaal leren en verbal immediate recall), werd na een jaar een positief
effect gevonden bij de instrumentengroep, maar de effecten verdwenen ook weer na twee jaar. Een
verklaring die Rickard et al. (2010) hiervoor zelf geven is dat het mogelijk is dat niet alleen goede
muziekvaardigheden van positieve invloed kunnen zijn op verbaal geheugen, maar dat er mogelijk
andere factoren een rol spelen (welke factoren wordt niet nader geduid). Ook zou een uitgebreid
muziekprogramma dus voor korte termijnverbeteringen kunnen zorgen (Rickard et al., 2010). Ho et
al. (2003) zeggen juist dat muziekonderwijs voor de lange termijn effect heeft, omdat zij maten dat
de prestatie op verbaal geheugen stabiel bleef bij kinderen die waren gestopt met hun
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muziekeducatie. Ze werden weliswaar niet beter sinds ze gestopt waren, maar hadden nog wel een
hogere score dan kinderen die geen muziekles hadden gehad. De studie van Ho et al. (2003) duurde
echter één jaar, terwijl de studie van Rickard et al. (2010) twee jaar duurde. Dit zou kunnen
betekenen dat de effecten niet langer dan een jaar aanblijven, nadat een kind gestopt is met
muziekles. Het opvallende is echter dat de kinderen in de studie van Rickard et al. (2010) wél
doorgingen met de muzieklessen en er toch na twee jaar geen effect meer was op verbaal leren en
verbal immediate recall. Op aandacht (verbaal geheugen) en visuele perceptie (visueel geheugen)
werd juist na twee jaar pas een effect gevonden, wat kan betekenen dat er langer muziekonderwijs
nodig is om een effect te kunnen veroorzaken hierop. Ook bij de schoolmuziekgroep werd op het
onderdeel verbal immediate recall (verbaal geheugen) eerst geen effect gemeten en na twee jaar
wel. Dit is vooral opvallend omdat de instrumentengroep na één jaar hierin wel verbeterde maar na
twee jaar juist niet. Hier geven de onderzoekers geen verklaring voor. Over het feit dat ze op het
onderdeel verbal delayed recall geen effect vonden bij zowel de instrumentengroep als de
schoolmuziekgroep, zeggen ze dat dit wellicht wel verbetert bij een meer intensieve training en dat
mogelijk individuele lessen meer effect hebben. Ook was de groep nog onervaren in het bespelen
van muziekinstrumenten aan het begin van de training, terwijl de kinderen in de studie van Ho et al.
(2003) ten minste drie jaar muziekles hadden gehad. Ook hier komt dus naar voren dat het aantal
jaren muziekles een rol zou kunnen spelen.
Dat muziekonderwijs een positief effect heeft op intelligentie is bewezen door een
experimentele (Schellenberg, 2004) en een vergelijkende (Schellenberg, 2011) studie. Bij het
onderzoek van Schellenberg (2004) kregen twee interventiegroepen ofwel keyboardles, ofwel
zangles op het conservatorium in groepjes van zes kinderen. De kinderen die Schellenberg (2011)
testte, hadden zelf al minimaal twee jaar muziekles buiten school (waar precies is niet bekend). Deze
groep werd vergeleken met een groep kinderen die geen muziekles buiten school gehad had. Het is
niet bekend wat voor les de interventiegroep kreeg en of de lessen individueel waren of niet. De
overeenkomst bij deze 2 onderzoeken is dat de kinderen waarbij een positief effect op intelligentie
gevonden werd, buiten school muziekles kregen. Deze lessen vielen buiten het schoolcurriculum van
de kinderen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat muzieklessen buiten school, eventueel in een
muzikale omgeving zoals een conservatorium/muziekschool, voor een toename in intelligentie kan
zorgen.
3.4.3

Effecten op neurale systemen

Een opvallend resultaat was het effect dat Hyde et al. (2009) vonden op de neurale systemen van
kinderen. Een groep kinderen die individueel keyboardles kreeg werd vergeleken met een groep
kinderen die muziekles op school kreeg, waarbij ook gezongen werd en gespeeld op drums en bellen.
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Beide groepen kregen vijftien maanden lang ongeveer een half uur per week les. De kinderen die
individueel les kregen in het bespelen van het keyboard lieten structurele hersenveranderingen in
motorische en auditieve gebieden zien, terwijl de andere groep dit niet liet zien. Mogelijk zorgden de
variabelen individueel en intensief leren bespelen van een keyboard (met daadwerkelijk veel
oefenen en vingergebruik/motoriek) voor deze hersenveranderingen.
3.4.4

Effecten op sociale en persoonlijke ontwikkeling

Om de gebruikte muziekinterventies met wel of geen effecten op sociale en persoonlijke
ontwikkeling op clusterniveau te kunnen vergelijken, zijn binnen dit cluster alle variabelen samen
genomen. Bij de 4 studies waarin gekeken werd naar het effect op sociale vaardigheden (Brodsky &
Sulkin, 2011; Rickard et al., 2012a; Rickard et al., 2012b; Schellenberg 2004) viel op dat alle
muzieklessen in groepen plaatsvonden en bij alle studies, behalve die van Brodsky en Sulkin (2011),
instrumenten werden gebruikt. Het zou dus zo kunnen zijn dat instrumentale muziekles in
groepsverband niet leidt tot het verbeteren van sociale vaardigheden. Dit is een opvallende uitkomst,
aangezien het in de lijn der verwachting ligt dat groepslessen juist tot verbetering van sociale
vaardigheden zou leiden, of anders gezegd, het lijkt onwaarschijnlijk dat individuele lessen eerder
zouden zorgen voor verbetering van sociale vaardigheden. Hieruit kan daarom geconcludeerd
worden dat de groepsgrootte van een muziekles geen invloed heeft op sociale vaardigheden.
3.4.5

Effecten op motoriek

Binnen het cluster motoriek valt op dat de motorische effecten optreden na muziekonderwijs waarbij
handen en vingers

gebruikt

worden:

handjeklapliedjes

(Brodsky

& Sulkin, 2011)

en

muziekinstrumenten (toetsen of snaarinstrumenten) bespelen (Forgeard et al., 2008). Muzieklessen
waaraan fysieke handelingen met de handen te pas komen kunnen de motorische vaardigheden van
kinderen dus verbeteren.
3.4.6

Effecten op muzikale vaardigheden

Ook voor het cluster muzikale vaardigheden worden alle variabelen samen genomen voor het
vergelijken van de muziekinterventies op clusterniveau. Wat opvalt bij de 8 studies die keken welke
muzikale vaardigheden verbeterden na bepaald muziekonderwijs, is dat alle studies instrumenten
gebruiken in het muziekonderwijs (alleen bij Corrigal en Trainor (2009) is dit onbekend). De inhoud
van de muzieklessen bij de verschillende studies was echter niet alleen gericht op het leren bespelen
van instrumenten, de instrumenten werden ook ingezet bij algemene muzieklessen. De studies die
geen effect vonden op bepaalde variabelen, gebruikten ook instrumenten, behalve de groep die
muziekles op school kreeg uit te studie van Forgeard et al. (2008).
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Verder viel op dat de 3 studies die als enige geen effecten vonden op muzikale vaardigheden
studies waren die in de controlegroep kinderen hadden opgenomen met alleen muziek op school
(Forgeard et al., 2008; Hyde et al., 2009; Koutsoupidou & Hargreaves, 2009). De uitblijvende effecten
werden dan ook met name bij deze controlegroepen gevonden. De 8 studies die naar muzikale
vaardigheden keken, vergeleken geen kinderen met regulieren muziekles op school met kinderen
zonder, maar bestudeerde kinderen die muziekles kregen waarbij iets extra’s gedaan werd
(bijvoorbeeld muziekinstrumenten leren bespelen of improviseren). Deze extra activiteiten blijken de
muzikale vaardigheden te verbeteren.
3.4.7

Studies met als controlegroep kinderen met muziek op school

In voorgaande resultaten komen de studies waarin kinderen met extra muziekles of les in een
muziekinstrument vergeleken werden met een controlegroep met muziekles op school vaak ter
sprake. Meestal werden er bij de schoolmuziekgroepen geen effecten gevonden en bij de
interventiegroepen wel. In de artikelen zelf worden de betreffende effecten als significant positief
bevonden voor de interventiegroepen, maar aangezien in werkelijkheid de controlegroep ook
muziekonderwijs genoot, zonder extra interventie, is deze controlegroep voor deze scriptie benaderd
als ook een interventiegroep. In andere studies worden juist alleen kinderen die muziek op school
kregen vergeleken met kinderen die dat niet kregen. Daarom is het interessant om te kijken of
verklaringen te vinden zijn voor de effecten die al dan niet gevonden zijn bij de controlegroepen die
muziekles op school kregen. Opvallend is dat in geen van de betreffende artikelen expliciet wordt
ingegaan op het feit dat de controlegroepen wel muziekles op school kregen; de groepen worden
benaderd als controlegroepen zoals in de andere artikelen (waarbij de controlegroepen geen
muziekles krijgen). Dat de controlegroepen wel muziekles op school krijgen, wordt amper betrokken
bij de verklaringen voor de al dan niet gevonden effecten.
Forgeard et al. (2008) hebben een vergelijkende studie gedaan, waarbij geen voormeting
gedaan is. Het is dus niet bekend hoe de schoolmuziekgroep ten opzichte van de instrumentengroep
in de loop der tijd gegroeid is, maar er werd gemeten wat het verschil tussen de groepen was op één
moment, waarop de instrumentengroep gemiddeld 4,6 jaar individueel les had gehad in het bespelen
van een muziekinstrument. Op vier variabelen (non-verbale redenering (cognitie), vocabulaire
(transfer), auditieve muzikale vaardigheden (muziek), fijne motoriek (motoriek)) deed de
instrumentengroep het significant beter dan de schoolmuziekgroep. Forgeard et al. (2008) geven
hiervoor een aantal verklaringen: het bespelen van instrumenten en hoe lang de kinderen hier al les
in krijgen, de ouders oefenen mogelijk invloed uit door hoge verwachtingen van hun kinderen te
hebben op het gebied van muziek wat dan ook voor schoolresultaten zou kunnen gelden (dus
presteren de kinderen die extra muziekles krijgen ook beter op school) of de kinderen zijn
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gemotiveerder omdat ze zelf voor de muziekles gekozen hebben en mogelijk zijn ze dan ook
gemotiveerder om (uitdagende) taken op school goed uit te voeren.
Hyde et al. (2009) hebben wel een voormeting gedaan, waarbij de instrumentengroep en de
schoolmuziekgroep gelijk scoorden. Zij keken naar het verschil in groei na vijftien maanden, waarbij
de instrumentengroep (de kinderen hadden individueel keyboardles) significant meer groeide in de
onderzochte variabelen (muzikale en auditieve muzikale vaardigheden (muziek) en regionale
structurele hersenveranderingen in motorische en auditieve gebieden (neurologisch)). Er wordt niet
vermeld of en hoeveel de schoolmuziekgroep groeide. Als verklaring voor de gemeten effecten bij de
instrumentengroep geven de onderzoekers de intensieve muziektraining en het leren bespelen van
een instrument.
Koutsoupidou en Hargreaves (2009), Rickard et al. (2010) en Rickard et al. (2012a) deden ook
voormetingen en keken naar het verschil in groei tussen de groepen. Zij vermeldden wel iets over de
groei van de schoolmuziekgroepen. Ook hadden bij deze drie studies zowel de instrumentengroepen
als de schoolmuziekgroepen klassikaal les, in plaats van individueel. Bij Koutsoupidou en Hargreaves
(2009) was het zo dat de kinderen die alleen muziekles op school kregen, zonder extra les in
improvisatie, een klein beetje groeiden op de gebieden creatief denken en muzikale flexibiliteit. Er
was echter een daling te zien in muzikale originaliteit en muzikale syntax. De lessen van de
controlegroep waren docentgericht en de kinderen kregen weinig vrijheid, in tegenstelling tot de
improvisatiegroep waarbij de kinderen veel vrijheid kregen en significante groei werd gemeten.
Rickard et al. (2010) en Rickard et al. (2012a) hebben beiden voormetingen, metingen na een
jaar en metingen na 2 jaar gedaan. Bij beide onderzoeken werd groei gemeten bij zowel de
instrumentengroepen en de schoolmuziekgroepen, echter de instrumentengroepen lieten op
bepaalde variabelen significant meer groei zien, wat vooral wordt verklaard door het hebben van
uitgebreider muziekonderwijs (Rickard et al., 2010; Rickard et al., 2012a). Rickard et al. (2012a)
vonden positief effect op gevoel van eigenwaarde. In het eerste jaar lieten de zang- en
instrumentengroepen significante groei zien en daalde het gevoel van eigenwaarde bij de
schoolmuziekgroep. Na twee jaar scoorden alle groepen echter weer ongeveer gelijk. De
onderzoekers geven als verklaring voor de groei bij de zang- en instrumentengroepen dat de
kinderen als samenhangende groep functioneerde, ze de muziektaken gestructureerd aangeboden
kregen en de kinderen de mogelijkheid kregen om de groep te leiden. Dit alles kan positieve invloed
uitoefenen op het gevoel van eigenwaarde van kinderen. De onderzoekers geven geen verklaring
voor de daling bij de schoolmuziekgroep in het eerste jaar, noch voor het weer samenkomen van het
niveau van gevoel van eigenwaarde van alle groepen na twee jaar.
In sub-paragraaf 3.4.2 is al uitgebreid ingegaan op de studie van Rickard et al. (2010), maar
een belangrijke toevoeging is dat deze studie als enige nog een extra controlegroep had die
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jongleerlessen kreeg, náást de controlegroep die reguliere muziekles kreeg. De jongleergroep
vertoonde helemaal geen positieve effecten. De conclusie hieruit zou zijn dat kinderen die reguliere
muziekles op school krijgen alsnog betere resultaten laten zien dan kinderen die geen muziekles
krijgen. Het bewijs is echter minimaal, aangezien de schoolmuziekgroep maar op 1 sub-variabele van
verbaal geheugen (een cognitief effect) een significant beter effect liet zien. Daarnaast bestond de
jongleergroep uit kinderen die wel reguliere muzieklessen gehad hadden en is het niet duidelijk of ze
deze lessen nog steeds kregen toen ze jongleerlessen kregen.
Enerzijds kan gesteld worden dat iedere aandacht voor muziek de kans vergroot op positieve
effecten op allerlei variabelen, aangezien er ook bij controlegroepen met alleen muziekles op school
groei is waargenomen (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Rickard et al., 2010; Rickard et al., 2012a)
en er bij de extra controlegroep van Rickard et al. (2010) geen groei was. Anderzijds worden er ook
dalingen waargenomen bij deze controlegroepen (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Rickard et al.,
2010; Rickard et al., 2012a) of is het niet bekend of ze groeien (Forgeard et al., 2008; Hyde, 2009) en
kan er geen overtuigende conclusie getrokken worden naar aanleiding van de extra controlegroep
van Rickard et al. (2010). De studies met controlegroepen van kinderen die muziek op school krijgen,
geven als verklaring voor (meer) positieve effecten bij de interventiegroepen vooral de intensieve en
gerichte muzieklessen. Het meer tijd besteden aan muziekles en gestructureerde lessen aanbieden
met een duidelijke programma, zouden voor de positieve effecten zorgen. Echter zijn er zoals al
gezegd in de hele sample van 22 artikelen ook veel studies die ook significant positieve effecten
vonden bij kinderen met alleen muziekles op school die vergeleken werden met kinderen die geen
muziekles kregen. Dit maakt het lastig om te concluderen dat intensieve en gerichte muzieklessen
eerder voor positieve effecten zorgen.

3.5 Algemene kenmerken van de onderzoeken als verklaring voor de
effecten
De algemene gegevens van de artikelen zoals weergegeven in Bijlage A zijn bestudeerd om te kijken
of er andere variabelen, naast de vormgeving van het onderwijs, de effecten kunnen verklaren.
Gekeken is naar het soort onderzoek, de leeftijd van de participanten en het aantal participanten (de
variabele duur van het onderzoek is al meegenomen in de vormgeving van het onderwijs). Er kon in
het algemeen geen verband gelegd worden met al dan niet gevonden effecten.
Wanneer binnen de clusters gekeken wordt naar verklaringen door deze algemene
variabelen, valt op dat de onderzoeken die geen significante effecten vonden binnen het cluster
transfereffecten, voornamelijk participanten testten van 9 tot 12 jaar oud (zie Tabel 1), met als enige
uitzondering Hyde et al. (2009) waarbij de kinderen 6 jaar waren. Het zou dus zo kunnen zijn dat er
minder snel positieve effecten binnen transfer optreden bij kinderen van 9 jaar en ouder. Dit is in
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overeenstemming met de meta-analyse van Standley (2008) waar uit kwam dat muziekonderwijs
meer effect heeft op jonge kinderen. Desalniettemin werden er in andere onderzoeken in de sample
van deze scriptie ook veel significant positieve effecten gevonden bij kinderen van 9 tot 12 jaar
binnen het cluster transfer.
Tabel 1: Variabelen waarop geen significant effect is gevonden en leeftijd van de participanten

Variabele
begrip en toepassing van wiskundige
concepten en vaardigheden
lezen
rekenen
rekenen (als schoolvak)
schrijven
sport (als schoolvak)
spreken
taal (als schoolvak)
vocabulaire

Niet significant effect (p>.05) gevonden in
artikelen
Forgeard et al., 2008 (instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)
Rickard et al., 2012b
Rickard et al., 2012b
Costa-Giomi, 2004
Rickard et al., 2012b
Wetter et al., 2009
Rickard et al., 2012b
Costa-Giomi, 2004
Forgeard et al., 2008 (schoolmuziekgroep)
Hyde et al., 2009 (instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)

Leeftijd participanten
10 jaar
11 jaar
11 jaar
9 jaar
11 jaar
9-12 jaar
11 jaar
9 jaar
10 jaar
6 jaar

3.6 Conclusie van de resultaten
De analyse van de 22 artikelen over de effecten van muziekonderwijs op basisschoolkinderen heeft
laten zien dat er veel positieve effecten zijn gevonden ten gevolge van muziekonderwijs. In alle
artikelen op één na is een significant positief effect gevonden; de helft van alle artikelen
rapporteerde alleen maar positieve effecten. In de 22 studies is voor uiteenlopende inhoud en vorm
(frequentie, duur, groepsles of individuele les, docent, ruimte, materiaal) van het muziekonderwijs
gekozen, waarbij het regelmatig onduidelijk is hoe dit muziekonderwijs in de onderzoeken precies is
vormgegeven. Over het algemeen waren in de meeste onderzoeken de muzieklessen in groepen en
werd er gebruik gemaakt van instrumenten. Er zijn weinig structurele verbanden gevonden tussen de
vormgeving van de muzieklessen en de gemeten effecten en ook is er nagenoeg geen relatie
gevonden tussen algemene kenmerken van de onderzoeken (soort onderzoek, leeftijd van de
participanten, grootte van de onderzoekssample) en de al dan niet gevonden effecten.
Desalniettemin zijn er ook een aantal zaken opgevallen.
De meeste significant positieve effecten zijn transfereffecten op taal- en rekenvaardigheden.
Op alle variabelen binnen deze clusteringen is ten minste door 1 artikel positief effect gevonden en
er werd op deze taal- en rekenvariabelen ofwel vaker een significant positief effect gevonden dan
geen effect, ofwel evenveel positief effect als geen effect. Omdat de effecten niet verklaard konden
worden door de vormgeving van het muziekonderwijs, lijkt het er op dat elke vorm van
muziekonderwijs positieve effecten op taal- en rekenvaardigheden kan hebben. Jonge kinderen (tot 9
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jaar) zouden meer baat kunnen hebben bij muzieklessen als het gaat om het bewerkstelligen van
transfereffecten, dit wordt voor leesvaardigheden ondersteund door de meta-analyse van Standley
(2008). Specifiek les in ritme zou extra effect kunnen hebben op rekenvaardigheden (Rauscher et al.,
2007, zoals geciteerd in Hallam, 2010a en Rauscher, 2009).
Binnen het cluster effect op cognitie is er herhaaldelijk bewijs gevonden voor positief effect
op de variabele intelligentie (IQ) (Schellenberg, 2004; 2011). Een factor die hier mogelijk positieve
invloed op heeft is het volgen van de muziekles buiten school in een muzikale omgeving zoals een
conservatorium of muziekschool. Rickard et al. (2012b) ondersteunen dit omdat zij als mogelijke
reden geven voor het uitblijven van effecten in hun studie, dat muzieklessen buiten school wellicht
wél voor positieve effecten hadden gezorgd. Ook voor positief effect op verbaal geheugen is
herhaaldelijk bewijs gevonden (Brodsky & Sulkin, 2011; Ho et al., 2003; Rickard et al., 2010). Dit kan
afhangen van de ervaring die een kind heeft met muziek maken. De onderzoeken wijzen nog niet
duidelijk uit of muziekonderwijs voor de korte of lange termijn invloed heeft op verbaal geheugen.
Dat ervaring, of in dit geval het aantal jaren les, een mogelijke verklaring kan zijn voor positieve
effecten, wordt ook ondersteund door andere studies. Na gemiddeld 4,6 jaar een instrument
bespeeld te hebben, lieten kinderen op verschillende variabelen binnen cognitie, transfer, motoriek
en muziek significante verbeteringen zien (Forgeard et al., 2008) en de taalontwikkeling zou met
name verbeteren na het volgen van minimaal 3 jaar pianoles (Piro en Ortiz, 2009).
Verrassend genoeg is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de effecten van
muziekeducatie op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen en de effecten blijven vaak
uit. 2 onderzoeken hebben aangetoond dat muziekles een positief effect kan hebben op gevoel van
eigenwaarde. Het creëren van een groepsgevoel in de muziekles, de les structureren en kinderen
verantwoordelijkheid geven, kan mogelijk leiden tot een groter gevoel van eigenwaarde (Rickard et
al., 2012a). Deze factoren hebben niet direct te maken met de inhoud van muziekles, maar kunnen
wel geïntegreerd worden in de muziekles. Op geen andere variabele binnen het cluster sociale en
persoonlijke ontwikkeling is een positief effect gevonden. Het lijkt erop dat de groepsgrootte van de
muziekles geen factor is die positieve invloed heeft op variabelen binnen dit cluster. Wel is het
mogelijk dat kinderen met minder goede sociale vaardigheden (lager dan gemiddeld) meer baat
hebben bij muziekonderwijs (Rickard et al., 2012a; Rickard et al., 2012b). De meta-analyse van
Standley (2008) ondersteunt dit voor positieve effecten op de variabele lezen (een transfereffect).
In 1 artikel is aangetoond dat er hersenveranderingen plaats kunnen vinden door het doen
van instrumentaal muziekonderwijs met veel gebruik van vingers (Hyde et al., 2009). Deze
veranderingen in motorische en auditieve hersengebieden traden op na vijftien maanden. Ook
verbetert de motoriek na het doen van intensieve muzikale handelingen met de handen, zoals het
doen van handjeklapliedjes (Brodsky & Sulkin, 2011) en het bespelen van muziekinstrumenten
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(Forgeard et al., 2008). Alle artikelen die naar muzikale vaardigheden keken, vonden op ten minste 1
variabele binnen dit cluster positief effect. Extra aandacht aan muziekles, vaak met gebruik van
muziekinstrumenten – de meeste kinderen in de studies die positieve effecten vonden kregen
doelgerichte muzieklessen in plaats van de ‘gewone reguliere muziekles op school’ – verbetert dus
de muzikale vaardigheden van kinderen. Over het algemeen kan ook gesteld worden dat extra
muzieklessen, intensief en met een duidelijk doel, zorgen voor de positieve effecten die gevonden
werden in alle studies met controlegroepen van kinderen met alleen muziek op school. Forgeard et
al. (2008), Hyde et al. (2009), Koutsoupidou en Hargreaves (2009), Rickard et al. (2010) en Rickard et
al. (2012a) vonden allemaal bij de interventiegroepen méér positieve effecten dan bij deze
controlegroepen. Ook in de meta-analyse van Standley (2008) kwam naar voren dat muzieklessen die
als doel hebben andere gebieden te verbeteren, niet de reguliere muzieklessen moeten vervangen,
maar moeten aanvullen om meer kans te hebben op positieve effecten.
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4 Discussie
Na het doen van het literatuuronderzoek naar de effecten van muziekonderwijs op
basisschoolkinderen, kunnen de resultaten afgezet worden tegen reviews waarin oudere artikelen
over de effecten van muziekonderwijs bekeken worden, om overeenstemming, verschillen of
toegevoegde waarde te duiden. Zo worden de recente artikelen die in deze scriptie gebruikt zijn,
aangevuld door eerdere reviews rondom effecten van muziekonderwijs. Ook worden er naar
aanleiding van voorgaande resultaten beperkingen van het eigen onderzoek en tekortkomingen aan
de

bestudeerde

onderzoeken

besproken.

Daarbij

worden

aanbevelingen

gedaan

voor

vervolgonderzoek. Ten slotte worden aanbevelingen voor de praktijk gedaan.

4.1 Resultaten afgezet tegen reviews
In de reviews waarin werd gekeken naar oudere en andere literatuur dan die in deze scriptie
behandeld is, wordt gerapporteerd dat er veel positieve effecten worden gevonden bij kinderen die
muziekles hebben, bijvoorbeeld op taalvaardigheden en rekenvaardigheden (Hallam, 2010a; 2010b;
Rauscher, 2009), cognitie (Costley, 2011; Hallam, 2010a; 2010b; Rauscher, 2009) en sociale en
persoonlijke ontwikkeling (Costley, 2011; Hallam, 2010a; 2010b). In deze scriptie werden binnen
transfereffecten de meeste effecten op taal- en rekenvaardigheden gevonden. Ook in de reviews
worden met name effecten op taal- en rekenvaardigheden aangehaald, zoals lezen (Costley, 2011),
spreken (Hallam 2010a; 2010b) en wiskundige prestatie (Hallam 2010a; 2010b).
Uit deze scriptie kwam naar voren dat er weinig recent onderzoek gedaan is naar de effecten
van muziekonderwijs op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Er zijn ook maar
weinig effecten gevonden binnen dit cluster. Het zou zelfs kunnen dat ander onderwijs, zoals
dramalessen (Schellenberg, 2004) hier meer effect op hebben. Costley (2011) en Hallam (2010a;
2010b) hebben in oudere onderzoeken wel een positieve invloed van muziek op persoonlijke en
sociale ontwikkeling gevonden. Echter vindt Hallam (2010a; 2010b) ook dat onderzoekers minder
aandacht besteden aan dit cluster in vergelijking met academische vaardigheden, ondanks het feit
dat positieve effecten op academische prestatie gedeeltelijk zouden kunnen komen door een
verbetering van gevoel van eigenwaarde en sociale vaardigheden (Costley, 2011; Hallam, 2010a;
2010b). Costley (2011) merkt op dat kwalitatief goede muziekprogramma’s die gevoel van
eigenwaarde, zelfdiscipline en creativiteit aanmoedigen, merkbare verbeteringen kunnen
bewerkstelligen in kernvakken als rekenen en taal. Hierbij raken verschillende clusters elkaar,
namelijk transfereffecten, sociale en persoonlijke ontwikkeling en muzikale vaardigheden. Ondanks
dat de clusters in deze scriptie steeds apart benoemd worden, staan ze niet los van elkaar, maar
overlappen ze en zijn ze met elkaar verbonden.
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Volgens Hallam (2010a; 2010b) hebben de onderzoeken die positieve effecten vonden op
persoonlijke en sociale ontwikkeling zich vooral gefocust op mensen die al bezig waren met muziek
maken en er dus zelf voor gekozen hadden, en niet op mensen die het geen leuke bezigheid vinden.
Ook Forgeard et al. (2008) gaven als denkbare verklaringen voor de gevonden effecten dat de
kinderen mogelijk zelf voor de muziekles hadden gekozen en ze daarom meer motivatie in het
algemeen hadden. Motivatie kan dus ook een grote rol spelen bij de effecten die gevonden worden.
Hallam (2010a; 2012b) zegt zelfs dat veel van de niet-muzikale effecten van muziekonderwijs alleen
optreden wanneer de kinderen de lessen leuk vinden. Daarnaast is motivatie een cruciale factor bij
hoe kinderen presteren op school (Hallam, 2010a; 2010b). Het is nauw verbonden aan de
zelfperceptie van bekwaamheid, self-efficacy en ambities. Als actieve deelname aan muziek de
positieve zelfperceptie verbetert, kan zich dit verplaatsen naar andere gebieden (transfer) en de
motivatie vergroten om vol te houden bij andere moeilijke taken. Succes in muziek kan het algemene
gevoel van vertrouwen en gevoel van eigenwaarde verbeteren, wat de motivatie vergroot voor
studeren in het algemeen (Costley, 2011; Hallam, 2010a; 2010b). Costley (2011) merkt hierbij op dat
muziek niet alleen voor kinderen is die talent hebben voor muziek, maar dat het voordelen kan
hebben voor de hele school. Muziek biedt kansen om alle kinderen te bereiken, ook de kinderen die
niet bereikt worden met andere vakken. Hier ligt een belangrijke rol voor leerkrachten om deze
kansen te bieden. Wanneer de leerkracht positief modelgedrag vertoont, kan het studeren van
muziek helpen bij de ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden en resulteert dat in
betere academische resultaten (Costley, 2011). De effecten op persoonlijke en sociale ontwikkeling
worden hier dus direct gekoppeld aan de transfereffecten waar muziek voor kan zorgen.
In deze scriptie was er één studie die hersenveranderingen vond bij kinderen met
instrumentale muziekles (Hyde et al., 2009), maar in eerdere studies is hier ook al naar gekeken
(Rauscher, 2009). Deze studies suggereren dat vroege muziektraining de hersenstructuur kan
veranderen, maar volgens Rauscher (2009) blijft onduidelijk of het verschil tussen de
hersenenstructuur van muzikanten en niet-muzikanten al voor de muziekinstructie bestond of dat de
muziekinstructie ervoor zorgde. In deze scriptie is naar voren gekomen dat de hersenveranderingen
daadwerkelijk door het muziekonderwijs kan komen, omdat Hyde et al. (2009) een voormeting
hebben gedaan waarbij de kinderen gelijk scoorden. Hyde et al. (2009) concludeerden dan ook dat
de gemeten veranderingen wel degelijk door het muziekonderwijs kwamen.
De resultaten die gevonden zijn op motoriek worden ondersteund door eerdere
onderzoeken. De fijne motoriek wordt verbeterd door het bespelen van een instrument (Hallam,
2010a; 2010b), net als bij Forgeard et al. (2008) het geval was. Ook andere motorische vaardigheden
verbeterden bij een programma waarin met name met ritme gewerkt werd (Hallam, 2010a; 2010b).
Hier komt ook een aspect van de vormgeving van muziekonderwijs naar voren. Hallam (2010a;
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2010b) kaart aan dat er op het moment nog niet begrepen wordt welke soort muziekinterventie welk
effect kan veroorzaken, een conclusie die ook uit deze scriptie naar voren komt. In deze scriptie kon
weliswaar geen algemene, duidelijke relatie gevonden worden tussen een bepaalde vormgeving van
muziekonderwijs en bepaalde effecten of (positieve) effecten in het algemeen, maar meer op zich
zelf staande relaties kwamen wel naar voren. Dit is ook het geval bij de reviews. Overy (2003, zoals
geciteerd in Hallam, 2012b en Rauscher, 2009) vond dat lessen in ritme een positieve invloed hadden
op fonologische vaardigheden en spelling bij kinderen met dyslexie. Costley (2011) rapporteert dat
het leren in het algemeen verbeterde toen er een piano in de klas kwam en de kinderen daarop
leerden spelen. En Rauscher en Hinton (2006) vonden dat het mogelijk is dat de reflectieve en
analytische vaardigheden die aan bod komen bij het leren van een instrument, de transfer van
muzikale kennis naar andere domeinen bevorderen. In deze scriptie kwam eveneens een aantal
studies naar voren die positieve effecten vonden nadat kinderen instrumentale muziekles kregen.
Hallam en Creech (2010) zijn heel duidelijk over waar het succes van muziekonderwijs hem in
zit: regelmatige algemene muzieklessen op school en elke week buitenschoolse muzieklessen,
gegeven door een goed gekwalificeerde en enthousiaste docent, ondersteund door uitgebreide
mogelijkheden voor leerlingen om deel te nemen aan veel verschillende soorten muziekgroepen in
scholen en muziekcentra. Volgens Hallam en Creech (2010) laat historische analyse zien dat wanneer
deze grondbeginselen niet aanwezig zijn, de muziekactiviteit verdwijnt, samen met alle voordelen die
het met zich mee brengt op zowel intellectueel, persoonlijk als sociaal vlak. Toch werd er in de
recente onderzoeken in deze scriptie niet zo’n duidelijk verband gevonden en kwamen bovenstaande
factoren niet expliciet als succesfactoren naar voren die zorgen voor positieve effecten. Wel kwam
het buitenschoolse muziekonderwijs naar voren als mogelijke factor die de intelligentie van kinderen
kan verbeteren (Schellenberg, 2004; 2011).
Wat in deze scriptie heel expliciet naar voren is gekomen, maar in de reviews niet genoemd
wordt, is het verschil tussen kinderen met reguliere muziekles op school en kinderen met extra
muziekles of meer doelgerichte muziekles. Extra muzieklessen, intensief en met een duidelijk doel
(bijvoorbeeld het leren bespelen van een muziekinstrument of het aanleren van bepaalde
muziektheorie), zorgden voor meer positieve effecten bij kinderen die deze lessen kregen dan
kinderen die alleen muziekles op school kregen. Daarentegen waren er ook genoeg studies die
aantoonden dat kinderen met muziekles op school meer verbeteringen lieten zien dan kinderen die
geen muziekles kregen. In de reviews komt deze vormgeving van muziekles niet expliciet naar voren.
Opvallend is dat in de reviews niet expliciet gesproken wordt over de effecten die
muziekonderwijs op muzikale vaardigheden heeft. Wellicht wordt dit meer

als een

vanzelfsprekendheid gezien. Wat wel naar voren komt is creativiteit, wat nauw gelinkt is aan muziek
als kunstvorm. Costley (2011) benadrukt dat hoe meer een kind aangemoedigd wordt om muzikaal
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creatief te zijn, hoe meer het bereid zal zijn creatief te zijn in andere academische domeinen van het
curriculum. Costley (2011) pleit dus vooral voor het serieuzer nemen van muziekonderwijs als een
essentieel onderdeel van het curriculum van het basisonderwijs. Hij vindt het ironisch dat wanneer er
wordt gesneden in het budget, muziek een van de eerste vakken is dat geschrapt wordt. Costley
(2011) ziet dat muziek duidelijk een positieve invloed heeft, júist ook op vakken als taal en rekenen
waar de prioriteit vaak ligt.
De bevinding dat muziekonderwijs meer positieve invloed heeft op jonge kinderen, wordt
ook genoemd in enkele van de reviews (Hallam, 2010a; 2010b; Hallam & Creech, 2010; Rauscher &
Hinton, 2006). Ook hoe lang een kind muziekles krijgt heeft invloed (Hallam, 2010a; 2010b; Rauscher
& Hinton, 2006), wat ook in deze scriptie naar voren kwam (Forgeard et al., 2008; Ho et al., 2003;
Piro en Ortiz, 2009; Rickard et al., 2010). Hoe eerder een kind blootgesteld wordt aan actieve
muziekdeelname en hoe langer de participatie, hoe groter de impact, zegt Hallam (2010a; 2010b).
Jonge kinderen staan nog open voor alle soorten muziek die ze horen, zijn nieuwsgierig en
fantasierijk. Om de potentiële voordelen van muziek de maximaliseren, zouden kinderen vroeg en
vaak muziekles moeten krijgen (Hallam & Creech, 2010).
Een belangrijke vraag die ten slotte vaak gesteld wordt, is waarom muziekles überhaupt
vaardigheden op andere gebieden zou moeten verbeteren. Hier komen we op de intrinsieke waarde
van muziek. Winner en Vincent-Lancrin (2012) zeggen dat “de intrinsieke waarde van kunst en de
vaardigheden die daar verband mee houden de belangrijkste rechtvaardiging voor kunsteducatie
[moeten] blijven” (p. 127). Het ligt toch altijd meer voor de hand om verbeteringen op lezen,
schrijven en rekenen direct aan te pakken (in de taal- en rekenlessen zelf) dan dit door muziek te
willen bewerkstelligen, vinden zij. Daarnaast heeft muziekles zelf ook iets te bieden dat andere lessen
misschien niet kunnen, namelijk dat kinderen het leuk vinden en ze muziek leren maken en
waarderen. Wat muziek in zichzelf te bieden heeft zou de rechtvaardiging moeten zijn van
muziekeducatie in het schoolcurriculum (Rickard et al., 2012b). Ook Rauscher (2009) vindt dat
muziek niet gedoceerd moet worden aan kinderen om bijvoorbeeld “hun visuospatiële of wiskundige
vaardigheden te verbeteren” (p. 245). Hetland en Winner (2001) zeggen het als volgt:
If the arts are given a role in our schools because people believe the arts cause academic
improvement, then the arts will quickly lose their position if academic improvement does not
result… The arts must be justified in terms of what the arts can teach that no other subjects can
teach. (p. 3)
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4.2 Beperkingen van het eigen onderzoek
In deze scriptie is heel breed gekeken naar alle effecten die muziekonderwijs had op
basisschoolkinderen in de 22 artikelen die geselecteerd waren na een systematische literatuursearch.
Deze 22 artikelen waren de meest recente artikelen en een aantal ‘oudere’ vaak geciteerde artikelen.
Wellicht dat er bij het bekijken van meer (en dus oudere) artikelen meer gerichte uitspraken gedaan
hadden kunnen worden, of dat er met meer onderzoeken wel een duidelijker patroon in de relatie
tussen al dan niet gevonden effecten en de vormgeving van het muziekonderwijs gevonden was,
omdat er meer vergelijkingsmateriaal was geweest. Wel zijn er ook reviews bestudeerd waarin juist
naar oudere artikelen omtrent dit onderwerp werd gekeken. Op deze manier zijn de resultaten
aangevuld met oudere bevindingen.
Het was opvallend dat er via de sneeuwbalmethode nog veel extra artikelen werden
gevonden die niet uit het zoeken in de databases waren gekomen. Na bestudering van de artikelen
die via de sneeuwbalmethode waren geselecteerd, bleek dat woorden als influence, improve,
enhance, association en music instruction ook veelvuldig werden gebruikt in artikelen over effecten
van muziekonderwijs. Wanneer deze woorden waren opgenomen in de zoektermencombinatie
waren er waarschijnlijk meer artikelen uitgekomen die nu alleen via andere artikelen werden
gevonden. Ook stonden in enkele artikelen de woorden elementary en/of primary niet in de tekst,
maar werd alleen over children of childhood gesproken.
Álle gevonden effecten in de artikelen zijn meegenomen in de analyse. Wanneer een
bepaalde richting (bijvoorbeeld effecten op leesvaardigheden of op cognitie) was gekozen, hier
gerichte artikelen over waren gezocht en deze bestudeerd waren, waren de resultaten beter te
vergelijken geweest. Nu werden artikelen die keken naar zeer verschillende variabelen (bijvoorbeeld
creatief denken in muziek en bepaalde transfereffecten) met elkaar vergeleken. Daar staat tegenover
dat in deze scriptie een breed beeld is geschetst van de vele effecten die recentelijk gezocht en vaak
ook gevonden werden bij kinderen die muziekonderwijs volgden. Dit geeft in zijn algemeenheid aan
dat er een brede belangstelling vanuit verschillende disciplines is voor de effecten van
muziekonderwijs en hiermee wordt in zekere zin ook het belang van muziekonderwijs aangegeven.
Er had ook een keuze gemaakt kunnen worden voor het bestuderen van artikelen die alleen
naar de effecten van muziekonderwijs in groepslessen op kinderen kijken. Het doel van deze scriptie
was immers een advies te kunnen geven aan basisscholen in Nederland met betrekking tot
muziekonderwijs. Van de effecten die al dan niet gevonden werden bij onderzoeken waarin gekeken
werd naar individuele muzieklessen, kan niet zonder meer gezegd worden dat dit ook van toepassing
is op klassikale muzieklessen. Individueel les krijgen is iets heel anders dan les krijgen in een (grote)
klas. In een klas kan niet altijd rekening gehouden worden met verschillende niveaus van kinderen en

38

er kan niet dezelfde aandacht en begeleiding geboden worden aan elk kind om de vooruitgang in
vaardigheden, interesse en motivatie te bevorderen (Pitts & Davidson, 2000). Rickard et al. (2012b)
deden om deze reden nadrukkelijk onderzoek naar muziekles in de klas. Ze vonden geen effecten op
psychosociaal welzijn en academische vaardigheden waar anderen dat wel vonden. Rickard et al.
(2012b) denken dat dit vooral te wijten is aan het verschil tussen individuele lessen en klassikale
lessen. In deze scriptie zijn echter veel studies bestudeerd die zich op muziek in de klas richtten en
hierin werden wel positieve effecten gevonden.

4.3 Beperkingen van de bestudeerde onderzoeken en aanbevelingen voor
vervolgonderzoek
Bijna alle onderzoeken die zijn besproken geven een correlatie weer en geen causaal verband. Ook
Hallam (2010b), Rauscher (2009) en Schellenberg (2011) geven deze kritiek over de bestaande
onderzoeken rondom effecten van muziekonderwijs. Dat de muzieklessen de effecten zouden
veroorzaken, kunnen de meeste studies dus niet aantonen. De grootste reden hiervoor is dat het
meestal niet mogelijk is om participanten random toe te wijzen aan interventie- en controlegroepen,
omdat dit erg lastig kan zijn in een praktijkonderzoek op school. Andere methodologische
tekortkomingen die opvallen zijn het gebruik van (erg) kleine samples kinderen (Brodsky & Sulkin,
2011; Chobert et al., 2011; Koutsoupidou & Hargreaves, 2009), het afvallen van veel participanten
van de sample (Brodsky & Sulkin, 2011; Corrigall en Trainor, 2009; Rickard et al., 2010; Rickard et al,
2012b) of een controlegroep waarbij geen enkele extra les werd aangeboden. In sommige studies
werd namelijk een interventiegroep alleen vergeleken met een controlegroep zonder de interventie
(Brodsky & Sulkin, 2011; Chobert et al., 2011; Corrigall en Trainor, 2009; Costa-Giomi, 2004; Piro &
Ortiz, 2009; Schellenberg, 2011). Bij deze onderzoeken kan niet achterhaald worden of de gemeten
effecten ook kunnen komen door het doen van een nieuw programma in plaats van door de
muziekles zoals Schellenberg (2004) opmerkt, of dat mogelijk andere factoren ook een rol hebben
gespeeld. Zo had Costa-Giomi (2004) geen extra controlegroep, waardoor niet helemaal duidelijk is
wat de daadwerkelijk reden van het toenemen van het gevoel van eigenwaarde bij de
interventiegroep was. De kinderen kregen een nieuwe, ‘luxe’ (piano)les die de aandacht van andere
familieleden trok, waarschijnlijk kregen de kinderen thuis ook hulp van een volwassene, tijdens de les
kregen ze individuele aandacht van de leraar en ze gaven concertjes voor leeftijdgenoten en familie.
Dit kan allemaal bijdragen aan het toenemen van gevoel van eigenwaarde en zonder extra
controlegroep die een andere activiteit doet kan hierop niet gecontroleerd worden. Dit probleem
wordt ondervangen bij de onderzoeken die één of meerdere interventiegroepen vergelijken met
meerdere controlegroepen (Rauscher et al., 2007, zoals geciteerd in Hallam, 2010a en Rauscher,
2009; Rickard et al., 2010; Schellenberg, 2004; Wetter et al., 2009), bijvoorbeeld een controlegroep
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zonder interventie en een controlegroep die jongleerles krijgt, of de enige controlegroep ook een
interventie toewijzen (Moreno et al., 2009), zoals schilderen. Zoals besproken in paragraaf 3.4.7
hadden onderzoeken met een extra controlegroep naast controlegroepen met kinderen met alleen
muziekles op school veel toegevoegd aan het zoeken naar het antwoord op de vraag welke vorm van
muziekonderwijs positieve effecten kunnen geven (en of wellicht elke vorm van muziekonderwijs
positieve effecten kan laten zien). Dit laatste is erg interessant om te weten wanneer het onderzoek
gebruikt wordt om aanbevelingen te doen voor de praktijk, omdat dan duidelijk is wat het verschil in
effect is tussen kinderen met extra (intensief, doelgericht) muziekles en kinderen met reguliere
muziekles op school.
Bij het doen van toekomstige empirische onderzoeken zouden onderzoekers moeten
proberen zo veel mogelijk de genoemde methodologische beperkingen te voorkomen. Het
makkelijkst te verhelpen zijn het hebben van maar één controlegroep zonder interventie en de kleine
samples. Wanneer er grotere samples kinderen gebruikt worden, zullen resultaten minder snel op
toevalligheden gebaseerd zijn en zal de betrouwbaarheid toenemen. Als er dan een aantal kinderen
afvalt van de sample, is dit ook een minder groot probleem voor de resultaten, omdat dan het
percentage afvallers bij een grotere sample kleiner is.
Het is belangrijk dat er longitudinale onderzoeken gedaan worden met tussenmetingen,
zodat het verloop van het effect gemeten kan worden en er zo gezien kan worden of het aantal
maanden/jaren van muziekonderwijs een belangrijke factor is. Nu is in een aantal gevallen (Forgeard
et al., 2008; Ho et al., 2003; Piro en Ortiz, 2009; Rickard et al., 2010) naar voren gekomen dat de duur
van het volgen van muziekonderwijs invloed kan hebben en het zou voor aanbevelingen voor de
praktijk nuttig zijn om hier meer onderzoek naar te doen, zodat duidelijker wordt na hoe lang
bepaalde effecten optreden (en weer afnemen). Er zou ook vermeld moeten worden welke groei de
controlegroep(en) laat zien, zodat die goed vergeleken kan worden met de interventiegroep(en).
Zoals besproken in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk, mag er meer onderzoek gedaan
worden naar de relatie tussen de vorm en inhoud van de muziekles en de effecten die al dan niet
gevonden worden. De ene studie gebruikt bijvoorbeeld pianoles als interventie, de andere kijkt of
zingen een effect heeft. Dit valt allemaal onder het kopje muziekles, maar het zou uit kunnen maken
welke soort interventie welk effect geeft, zoals bijvoorbeeld Rauscher et al. (2007, zoals geciteerd in
Hallam, 2010a en Rauscher, 2009) vonden in hun studie. Het zou daarom interessant zijn als
onderzoekers in de toekomst ook kijken naar het verschil in effecten naar aanleiding van
verschillende vormgeving van muzieklessen. Wanneer hier meer over bekend is, kunnen
muzieklessen doelgerichter vormgegeven worden wat ten goede kan komen aan de kwaliteit van het
muziekonderwijs.
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Daarnaast gaan veel van de bestudeerde artikelen helemaal niet in op de vormgeving van het
muziekonderwijs, en dus de interventie, in hun studie. Bijvoorbeeld Johnson en Memmott (2006)
vergeleken ‘goed’ muziekonderwijs met ‘slecht’ muziekonderwijs, zonder uit te leggen wat dit
inhield. Dit maakt het onmogelijk om iets te zeggen over wat voor soort muziekonderwijs een
verklaring kan geven voor al dan niet gevonden effecten, terwijl dit wel degelijk van invloed kan zijn.
Een ander voorbeeld is het artikel van Schellenberg (2011). Het enige dat bekend was over de
vormgeving van het muziekonderwijs was dat de kinderen ‘zelf muziekles hadden buiten school voor
al minstens twee jaar’. Deze kinderen lieten mooie resultaten op de variabele intelligentie zien, maar
door welk muziekonderwijs dit mogelijk kwam, is onbekend en kan dus ook niet gebruikt worden
voor de praktijk. Onderzoekers zouden daarom duidelijker moeten zijn over het soort
muziekinterventie dat ze doen in hun studie. Het zou bijvoorbeeld namelijk veel uit kunnen maken
waar een kind les krijgt, op de eigen basisschool of op een muziekschool.
Zoals al vaker naar voren is gekomen in deze scriptie, zijn er grote verwachtingen van de
effecten van muziekonderwijs op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar zijn er
nog relatief weinig onderzoeken naar gedaan en blijven effecten veelal uit. Om te testen of de
positieve verwachtingen kloppen, zullen er meer onderzoeken gedaan moeten worden naar de
effecten van muziekonderwijs op persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Er zou
meegenomen kunnen worden in vervolgonderzoek dat effecten op sociale vaardigheden mogelijk
eerder optreden bij benadeelde kinderen (Rickard et al., 2012a; Rickard et al., 2012b; Standley, 2008)
en dat de groepsgrootte van de muziekles in recente onderzoeken geen factor was die positieve
invloed had op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Om meer te kunnen zeggen over de effecten van muziekonderwijs op de basisschool, zullen
er meer onderzoeken specifiek gericht moeten zijn op het muziekonderwijs in het klaslokaal, zoals
Rickard et al. (2010) en Rickard et al. (2012b) expliciet (om deze reden) doen. Zeker wanneer een
drijfveer voor onderzoek is om muziekles op school te rechtvaardigen, zal er meer gekeken moeten
worden naar het effect van muziekles in de klas. In de review van Hodges en Luehrsen (2010) wordt
besproken dat wetenschappelijk onderzoek een grotere rol gaat spelen bij de beleidsvorming
rondom muziekeducatie. In de Verenigde Staten is een subsidieorganisatie die onderzoek op het
gebied van muziekonderwijs subsidieert, waaronder bijvoorbeeld ook het onderzoek van Johnson en
Memmott (2006). Deze organisatie kan door middel van het subsidiëren van onderzoeken helpen bij
het muziekonderwijs serieuzer te laten nemen door beleidsmakers (Hodges & Luehrsen, 2010).

4.4 Aanbevelingen voor de praktijk
In bijna alle bestudeerde artikelen worden een of meer positieve effecten van muziekonderwijs
gevonden. De variabelen waarop de effecten gevonden worden beslaan een breed scala; taal- en
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rekenvaardigheden (transfereffecten), intelligentie en verbaal geheugen (cognitie), auditieve en
motorische hersengebieden (neurale systemen), gevoel van eigenwaarde (sociale en persoonlijke
ontwikkeling), motoriek en muzikale vaardigheden. Negatieve effecten zijn er niet gevonden, dus de
kans dat muziekonderwijs enig positief effect heeft op een breed scala aan leeruitkomsten is groot,
terwijl de kans dat muziekonderwijs kinderen zal schaden zeer klein is; er zullen hoogstens in
sommige gevallen geen effecten optreden. Om terug te komen op de beslissing om het
muziekonderwijs op school weer verplicht te maken in een aantal steden in Nederland, kan
zodoende gesteld worden dat dit een goed idee is. De kans dat de muzieklessen positieve invloed
hebben op de kinderen, ongeacht op welk gebied, is groot.
De motivatie van kinderen is belangrijk voor zowel de effecten die de muziekles heeft als
voor het presteren van de leerling op school in het algemeen. Muziek maken en luisteren vinden de
meeste kinderen leuke bezigheden. Dit op zich is al een reden om kinderen muziekles te geven en
daarbij komt dat motivatie voor muziek zich kan vertalen in motivatie voor andere taken. Er wordt
dus grote winst behaald wanneer kinderen muziekles krijgen: ze doen iets dat ze leuk vinden, er kan
transfer plaatsvinden naar andere gebieden en de kinderen worden mogelijk ook gemotiveerder
voor niet-muzikale activiteiten.
Voor zo veel mogelijk kans op positieve effecten, zouden kinderen op jonge leeftijd en op
regelmatige basis muziekonderwijs moeten krijgen. Dat de lessen op de basisschool verplicht worden
en wekelijks zijn, is dus een goede keuze. De lessen zouden al moeten beginnen in de laagste klassen
en voor het meeste effect zouden ze de gehele basisschooltijd door moeten lopen.
Muzieklessen met een duidelijk doel en een heldere structuur, lijken eerder positieve
effecten teweeg te brengen. Er zou een duidelijk lesplan moeten zijn dat de leerkracht kan volgen,
waarin uitgebreid beschreven staat wat er precies gedaan en geleerd kan worden. De leerkracht
speelt een belangrijke rol bij het motiveren van de kinderen en kan ze de mogelijkheden van de
muziekles optimaal laten benutten. De leerkracht biedt bij het geven van de les de kinderen de kans
om voordelen te halen uit het praktiseren van muziek. Daarom moet de leerkracht goed weten hoe
hij/zij de muzieklessen duidelijk in kan vullen.
Instrumentale muzieklessen lijken eerder voor positieve effecten te zorgen dan algemene
muzieklessen. Kinderen instrumenten leren bespelen op de basisschool kent een aantal uitdagingen,
zoals de noodzaak voor de aanwezigheid van instrumenten, de kundigheid van de leerkracht om het
de klas te kunnen aanleren en het doceren aan een grote groep. Om de meeste effecten te bereiken,
is het daarbij belangrijk dat alle leerlingen persoonlijke ervaring opdoen met de muzikale activiteit,
dus allemaal de kans krijgen het instrument daadwerkelijk te bespelen.
Benadeelde kinderen (bijvoorbeeld met niet zulke goede sociale vaardigheden of dyslexie)
hebben nóg meer baat bij muziekonderwijs dan normaal ontwikkelende kinderen. Zowel op de
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reguliere basisschool als bijvoorbeeld het speciaal onderwijs kan hier rekening mee gehouden
worden door deze kinderen de kans te geven op muziekles en ze bijvoorbeeld zelfs extra
muziektaakjes te geven (mits ze hiervoor gemotiveerd zijn).
Om de intrinsieke motivatie van kinderen aan te spreken, kan er geëxperimenteerd worden
met buitenschoolse muziekles of met een extra curriculaire activiteit (bijvoorbeeld een kijkje nemen
op het conservatorium of een concertje voorbereiden voor ouders). Het meegeven van een
authentieke ervaring aan de kinderen (écht muziek maken, ergens samen naartoe werken), zou de
effecten van muziekonderwijs (het muziekonderwijs in zichzelf) wellicht kunnen versterken.
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5 Conclusie
In deze scriptie is door middel van een systematische literatuursearch en vervolgens het bestuderen
van 21 recente empirische onderzoeken en 1 meta-analyse onderzocht wat de effecten van
muziekonderwijs zijn op basisschoolkinderen. De variabelen waar in de artikelen naar gekeken is, zijn
onderverdeeld in zes clusters: transfereffecten, cognitie, neurale systemen, sociale en persoonlijke
ontwikkeling, motoriek en muzikale vaardigheden. De al dan niet gevonden effecten zijn in kaart
gebracht. Ook is er gekeken naar hoe het muziekonderwijs is vormgegeven in de onderzoeken,
waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen inhoud en vorm (frequentie, duur, groepsles of
individuele les, docent, ruimte, materiaal) van de muziekles. Vervolgens is gekeken of er een relatie
gevonden kon worden tussen de al dan niet gevonden effecten en aspecten van de vormgeving van
het muziekonderwijs of algemene kenmerken van de onderzoeken (soort onderzoek, leeftijd van de
participanten, grootte van de onderzoekssample).
In de resultaten is naar voren gekomen dat er veel positieve effecten worden gemeten bij
kinderen die muziekonderwijs krijgen; het meeste bewijs is gevonden voor transfereffecten op de
gebieden taal en rekenen. Ook zijn er effecten gevonden op intelligentie en verbaal geheugen
(cognitieve variabelen), hersenveranderingen (neurale systemen), motoriek, en allerlei muzikale
vaardigheden. Ondanks dat er door beleidsmakers, scholen en wetenschappers verwacht wordt dat
muzieklessen positieve invloed hebben op sociale en persoonlijke ontwikkeling, is hier weinig
onderzoek naar gedaan en blijven resultaten veelal uit. Het muziekonderwijs is ofwel algemeen van
inhoud ofwel doelgericht met het leren bespelen van een muziekinstrument. Meestal worden de
muzieklessen in groepen (bijvoorbeeld de klas) gegeven en meestal worden er muziekinstrumenten
in de les gebruikt. Er is over het algemeen geen relatie tussen de vormgeving van het
muziekonderwijs of de algemene kenmerken van de onderzoeken en de al dan niet gevonden
effecten. ‘Losse’ bevindingen zijn wel gedaan, zoals bijvoorbeeld dat buitenschoolse muzieklessen de
intelligentie van kinderen kan verbeteren en dat kinderen tot 9 jaar meer baat hebben bij
muzieklessen. Extra muzieklessen, intensief en met een duidelijk doel, zorgen voor positieve effecten
bij interventiegroepen in tegenstelling tot controlegroepen met kinderen met regulier
muziekonderwijs op school.
Adviezen die gegeven kunnen worden voor de verbetering van het muziekonderwijs in het
Nederlandse basisonderwijs zijn:


(instrumentale) muziekles zou vaak (minimaal eens per week) en zo vroeg mogelijk op de
basisschool gegeven moeten worden voor zo veel mogelijk kans op positief effect;
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leerkrachten moeten duidelijke richtlijnen hebben met betrekking tot de invulling van de
muzieklessen zodat deze een helder doel nastreven en gestructureerd aangeboden worden,
waarbij de meeste kans op effecten is en leerlingen gemotiveerd blijven;



motivatie voor de muziekles kan ‘overslaan’ op andere niet-muzikale gebieden, daarom is
veel winst te behalen door muziekles te geven aan basisschoolleerlingen;



het doen van uitstapjes naar bijvoorbeeld een conservatorium of het geven van concertjes
geeft een authentieke ervaring aan kinderen die de effecten van muziekonderwijs mogelijk
bevorderen;



benadeelde kinderen hebben nog meer baat bij muziekonderwijs dan normaal
ontwikkelende kinderen, waarmee rekening gehouden kan worden in de muziekles om meer
succes te boeken;



muzieklessen kunnen alleen al gegeven worden omdat de intrinsieke waarde van muziek al
genoeg te bieden heeft: kinderen vinden het leuk en leren muziek maken en waarderen.
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Bijlage A: Algemene gegevens van de gebruikte artikelen
#

Artikel

Soort onderzoek

Duur onderzoek

1

Brodsky & Sulkin, 2011

quasi-experiment (geen
random toewijzing)

Studie 1: 3 weken lang
leerden de kinderen de
liedjes, na 8 maanden
werden ze getest.
Studie 2: n.v.t.
Studie 3: 2 maanden
n.v.t.
Frankrijk
1 jaar
Canada

2
3

Chobert et al., 2011
Corrigal & Trainor, 2009

4

Land van
onderzoek
Israël

Leeftijd
participanten
Studie 1: 7 jaar

N totaal
Studie 1: N=24
→ N=18

N muziekN controle**
interventie*
Studie 1: N=24 → n.v.t.
N=18

Studie 2: 8 jaar
Studie 3: 7-8 jaar
9 jaar
5-6 jaar

Studie 2: N=10
Studie 3: N=51
N=28
N=40 → N=31

Studie 2: N=5
Studie 3: N=24
N=14
N=21 → N=21

Studie 2: N=5
Studie 3: N=27
N=14
N=19 → N=10

N=117 →
N=107
N=217
N=59

N=63 → N=53

N=54

N=41

N=18 (alleen muziek
op school)
Meting 1: N=45
Meting 2: N=9
(gestopt met
experiment 1,
minimaal 9
maanden geen
muziekles gehad)

Costa-Giomi, 2004

vergelijkende studie
quasi-experiment (geen
random toewijzing)
experiment, longitudinaal 3 jaar

Canada

9 jaar

5
6

Deere, 2010
Forgeard et al., 2008

vergelijkende studie
vergelijkende studie

n.v.t.
n.v.t.

VS
VS

9-10 jaar
10 jaar

7

Ho et al., 2003

vergelijkende studie,
longitudinaal

1 jaar (tussen meting 1
en 2)

Hong Kong

6-15 jaar

Meting 1: N=90 Meting 1: N=45
Meting 2: N=50 Meting 2: N=24
(deden al mee
aan meting 1) en
N=17 (deden
alleen mee aan
meting 2, 1 jaar
muziekles)

8

Hyde et al., 2009

quasi-experiment (geen
random toewijzing),
longitudinaal
vergelijkende studie

15 maanden

VS

6 jaar

N=31

N=15

n.v.t.

VS

8-10 jaar

N=1119

quasi-experiment (geen
random toewijzing)

6 maanden

Engeland

6 jaar

N=25

4 scholen (goed
4 scholen (slecht
muziekonderwijs) muziekonderwijs)
N=12
N=13 (alleen muziek
op school)

9

Johnson & Memmott,
2006
10 Koutsoupidou &
Hargreaves, 2009
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N=16 (alleen muziek
op school)

11 Moreno et al., 2009

12 Piro & Ortiz, 2009
13 Rauscher et al., 2007
(zoals geciteerd in
Hallam, 2010a en
Rauscher, 2009)
14 Rickard et al., 2010

quasi-experiment
(pseudo-random
toewijzing), longitudinaal
quasi-experiment (geen
random toewijzing)
quasi-experiment (?)

6 maanden

Portugal

8 jaar

N=32

N=16

N=16 (schilderen)

3 jaar

VS

7-8 jaar

N=103

N=46

N=57

2 jaar

?

<6 jaar

?

3 groepen (piano, 2 groepen
zang en ritme)
(computer en geen
extra les)

quasi-experiment (geen
random toewijzing),
longitudinaal

2 jaar

Australië

8 jaar

Eerste 2 jaar:
N=142 →
N=115
3de jaar: N=44

Eerste 2 jaar:
N=82 → N=68

Australië

groep 1: 6 jaar

groep 1: N=210

groep2: 8 jaar

groep 2: N=149

1 jaar

15 Rickard et al., 2012a

16 Rickard et al., 2012b

17 Schellenberg, 2004

18 Schellenberg, 2011
19 Southgate & Roscigno,
2009
20 Standley, 2008

quasi-experiment (geen
random toewijzing),
longitudinaal

3 jaar

quasi-experiment
(pseudo-random
toewijzing)
experiment

6 maanden

Australië

11 jaar

N=106 → N=84

1 jaar

Canada

6 jaar

N=144 →
N=132

vergelijkende studie
vergelijkende studie

n.v.t.
n.v.t.

Canada
VS

9-12 jaar
4-6 jaar

N=106
N=4376

meta-analyse

n.v.t.

allerlei

4-14 jaar

N=1942,
gemiddelde N
per studie =
64,73

53

Eerste 2 jaar: N=60
→ N=47 (alleen
muziek op school)
3de jaar: N=24
3de jaar: N=20
(alleen muziek op (jongleren)
school)
5 scholen (2
4 scholen (alleen
groepen: zang en muziek op school)
instrumenten)
5 scholen (2
4 scholen (alleen
groepen: zang en muziek op school)
instrumenten)
N=38 → ?
N=37 → ? (drama)
en N=31 → ? (geen
extra les)
N=36 →N=30
N=36 → N=34
(keyboard) en
(drama) en N=36 →
N=36 → N=32
N=36 (geen extra
(zang)
les)
N=50
N=56

21 Watanabe et al., 2007

vergelijkende studie

n.v.t.

Canada

17-36 jaar

22 Wetter et al., 2009

vergelijkende studie

n.v.t.

Zwitserland 9-12 jaar

N=39

N=15 (muziek
voor 7de
levensjaar) en
N=14 (muziek na
7de levensjaar)

N=10

N=134

N=53

N=14 (handwerken)
en N=67 (geen extra
les)

* Welke muziekinterventie is toegepast is te zien in Bijlage D.
** De controlegroepen kregen niet het muziekonderwijs dat de interventiegroepen wel kregen, tenzij iets anders is aangegeven.
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Bijlage B: Gevonden effecten in de gebruikte artikelen
#

Artikel

Variabele

Cluster

1

Brodsky & Sulkin, 2011

2

Chobert et al., 2011

3
4

Corrigal & Trainor, 2009
Costa-Giomi, 2004

5

Deere, 2010

6

Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)

verbaal geheugen
bimanual coupling
sociale vaardigheden
lezen
schrijven
luisteren
spreken
perceptie van toonsoort en harmonie
muziek (als schoolvak)
gevoel van eigenwaarde
rekenen (als schoolvak)
taal (als schoolvak)
lezen
rekenen
fonetisch bewustzijn
object assembly
ruimtelijk inzicht
ritmische muzikale vaardigheden
begrip en toepassing van wiskundige
concepten en vaardigheden
nonverbale redenering
auditieve muzikale vaardigheden
vocabulaire
fijne motoriek
nonverbale redenering
auditieve muzikale vaardigheden
vocabulaire
fijne motoriek
verbaal geheugen
visueel geheugen
fonetisch bewustzijn
nonverbale redenering
object assembly
ruimtelijk inzicht
vocabulaire
auditieve muzikale vaardigheden
motorische muzikale vaardigheden
regionale structurele
hersenveranderingen in motorische
en auditieve gebieden
auditieve muzikale vaardigheden
motorische muzikale vaardigheden
regionale structurele
hersenveranderingen in motorische
en auditieve gebieden

cognitie
motoriek
sociaal
transfer
transfer
transfer
transfer
muziek
muziek
sociaal
transfer
transfer
transfer
transfer
cognitie
cognitie
cognitie
muziek
transfer

significant
(p<.05)
effect / niet
significant
effect
(p>.05)
s
s
ns
s
s
s
s
s
s
s
ns
ns
s
s
ns
ns
ns
ns
ns

cognitie
muziek
transfer
motoriek
cognitie
muziek
transfer
motoriek
cognitie
cognitie
cognitie
cognitie
cognitie
cognitie
transfer
muziek
muziek
neurologisch

s
s
s
s
ns
ns
ns
ns
s
ns
ns
ns
ns
ns
ns
s
s
s

(instrumentengroep)

(schoolmuziekgroep)

7

Ho et al., 2003

8

Hyde et al., 2009
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)

(instrumentengroep)

(schoolmuziekgroep)
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muziek
ns
muziek
ns
neurologisch ns

9

Johnson & Memmott,
2006
10 Koutsoupidou &
Hargreaves, 2009
(improvisatiegroep)
(schoolmuziekgroep)
11
12
13

14

15

16

rekenen (als schoolvak)
taal (als schoolvak)
creatief denken in muziek
muziekimprovisatie

creatief denken in muziek
muziekimprovisatie
Moreno et al., 2009
lezen
pitch processing
Piro & Ortiz, 2009
verbal sequencing skills
vocabulaire
Rauscher et al., 2007
temporal cognition
(zoals geciteerd in Hallam, begrip en toepassing van wiskundige
2010a en Rauscher, 2009) concepten en vaardigheden
(ritmegroep)
Rickard et al., 2010
algemene muzikale vaardigheden
(instrumentengroep, alle
jaren)
(instrumentengroep en
visueel geheugen (visuele perceptie,
schoolmuziekgroep, na 1 visual recall)
jaar)
(instrumentengroep, na 1 verbaal geheugen (verbaal leren,
jaar)
verbal immediate recall)
verbaal geheugen (aandacht, verbal
delayed recall)
(schoolmuziekgroep, na 1 verbaal geheugen (aandacht, verbaal
jaar)
leren, verbal immediate recall, verbal
delayed recall)
(instrumentengroep, na 2 verbaal geheugen (aandacht)
jaar)
verbaal geheugen (verbaal leren,
verbal immediate recall, verbal
delayed recall)
visueel geheugen (visuele perceptie)
visueel geheugen (visual recall)
(schoolmuziekgroep, na 2 verbaal geheugen (verbal immediate
jaar)
recall)
verbaal geheugen (aandacht, verbaal
leren, verbal delayed recall)
visueel geheugen (visuele perceptie,
visual recall)
Rickard et al., 2012a
gevoel van eigenwaarde
(zanggroep en
instrumentengroep)
(schoolmuziekgroep)
gevoel van eigenwaarde
(zanggroep,
sociale vaardigheden
instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)
Rickard et al., 2012b
agressie
depressie
gevoel van eigenwaarde
houding tegenover school
sociale vaardigheden
lezen
rekenen
schrijven
spreken

56

transfer
transfer
muziek
muziek

s
s
s
s

muziek
muziek
transfer
transfer
transfer
transfer
cognitie
transfer

ns
ns
s
s
s
s
s
s

muziek

s

cognitie

ns

cognitie

s

cognitie

ns

cognitie

ns

cognitie
cognitie

s
ns

cognitie
cognitie
cognitie

s
ns
s

cognitie

ns

cognitie

ns

sociaal

s

sociaal
sociaal

ns
ns

sociaal
sociaal
sociaal
sociaal

ns
ns
ns
ns

sociaal
transfer
transfer
transfer
transfer

ns
ns
ns
ns
ns

17 Schellenberg, 2004
18 Schellenberg, 2011
19 Southgate & Roscigno,
2009
20 Standley, 2008
21 Watanabe et al., 2007
(groep met les voor het
zevende levensjaar)
22 Wetter et al., 2009

intelligentie (IQ)
sociale vaardigheden
intelligentie (IQ)
lezen
rekenen
lezen
ritmische muzikale vaardigheden

cognitie
sociaal
cognitie
transfer
transfer
transfer
muziek

s
ns
s
s
s
s
s

muziek (als schoolvak)
sport (als schoolvak)
geschiedenis (als schoolvak)
handvaardigheid (als schoolvak)
rekenen (als schoolvak)
taal (als schoolvak)

muziek
transfer
transfer
transfer
transfer
transfer

s
ns
s
s
s
s
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Bijlage C: Gevonden effecten in de artikelen per variabele voor de
clusters transfereffecten, cognitie, sociale en persoonlijke
ontwikkeling en muzikale vaardigheden
Tabel C1: Transfereffecten

Variabele
begrip en toepassing
van wiskundige
concepten en
vaardigheden
geschiedenis (als
schoolvak)
handvaardigheid (als
schoolvak)
lezen

Significant positief effect (p<.05)
gevonden in artikelen
Rauscher et al., 2007 (zoals
geciteerd in Hallam, 2010a en
Rauscher, 2009) (ritmegroep)

Geen significant effect (p>.05)
gevonden in de artikelen
Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)

Wetter et al., 2009
Wetter et al., 2009

luisteren

Brodsky & Sulkin, 2010; Deere,
2010; Moreno et al., 2009;
Southgate & Roscigno, 2009;
Standley, 2008
Chobert et al., 2011

pitch processing

Moreno et al., 2009

rekenen

Deere, 2010; Southgate & Roscigno, Rickard et al., 2012b
2009
Johnson & Memmott, 2006; Wetter Costa-Giomi, 2004
et al., 2009
Brodsky & Sulkin, 2010
Rickard et al., 2012b

rekenen (als schoolvak)
schrijven
sport/gym (als
schoolvak)
spreken
taal (als schoolvak)
verbal sequencing skills
vocabulaire

Rickard et al., 2012b

Wetter et al., 2009
Chobert et al., 2011

Rickard et al., 2012b

Johnson & Memmott, 2006; Wetter
et al., 2009
Piro & Ortiz, 2009

Costa-Giomi, 2004

Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep); Piro & Ortiz,
2009

Forgeard et al., 2008
(schoolmuziekgroep); Hyde et al., 2009
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)

Tabel C2: Effecten op variabelen binnen het cluster cognitie

Variabele

Significant positief effect (p<.05)
gevonden in artikelen

fonetisch bewustzijn

intelligentie (IQ)

Schellenberg, 2004; 2011

nonverbale redenering

Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep)

Geen significant effect (p>.05)
gevonden in de artikelen
Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep); Hyde et al., 2009
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)
Forgeard et al., 2008
(schoolmuziekgroep); Hyde et al., 2009
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)
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object assembly

Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep); Hyde et al., 2009
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)

ruimtelijk inzicht

Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep); Hyde et al., 2009
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)

temporal cognition

Rauscher et al., 2007 (zoals
geciteerd in Hallam, 2010a en
Rauscher, 2009) (ritmegroep)

verbaal geheugen

Brodsky & Sulkin, 2011; Ho et al.,
2003; Rickard et al., 2010
(instrumentengroep na 1 jaar:
verbaal leren, verbal immediate
recall en na 2 jaar: aandacht /
schoolmuziekgroep na 2 jaar: verbal
immediate recall)

visueel geheugen

Rickard et al., 2010
(instrumentengroep na 2 jaar:
visuele perceptie)

Rickard et al., 2010 (instrumentengroep
na 1 jaar: aandacht, verbal delayed
recall en na 2 jaar: verbaal leren, verbal
immediate recall, verbal delayed recall /
schoolmuziekgroep na 1 jaar: aandacht,
verbaal leren, verbal immediate recall,
verbal delayed recall en na 2 jaar:
aandacht, verbaal leren, verbal delayed
recall)
Ho et al., 2003; Rickard et al., 2010
(instrumentengroep na 1 jaar: visuele
perceptie, visual recall en na 2 jaar:
visual recall / schoolmuziek na 1 en 2
jaar: visuele perceptie, visual recall)

Tabel C3: Effecten op variabelen binnen het cluster sociale en persoonlijke ontwikkeling

Variabele

Significant positief effect (p<.05)
gevonden in artikelen

agressie

Geen significant effect (p>.05)
gevonden in de artikelen
Rickard et al., 2012b

depressie

Rickard et al., 2012b

gevoel van eigenwaarde Costa-Giomi, 2004; Rickard et al.,
2012a (zanggroep,
instrumentengroep)
houding tegenover
school
sociale vaardigheden

Rickard et al., 2012b

Rickard et al., 2012b
Brodsky & Sulkin, 2011; Rickard et al.,
2012a (zanggroep, instrumentengroep
en schoolmuziekgroep); Rickard et al.,
2012b; Schellenberg, 2004

Tabel C4: Effecten op variabelen binnen het cluster muzikale vaardigheden

Variabele
algemene muzikale
vaardigheden
auditieve muzikale
vaardigheden

Significant positief effect (p<.05)
gevonden in artikelen
Rickard et al., 2010
(instrumentengroep)
Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep); Hyde et al.,
2009 (instrumentengroep)
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Geen significant effect (p>.05)
gevonden in de artikelen

Forgeard et al., 2008
(schoolmuziekgroep); Hyde et al., 2009
(schoolmuziekgroep)

creatief denken in
muziek
motorische muzikale
vaardigheden
muziek (als schoolvak)

Koutsoupidou & Hargreaves, 2009
(improvisatiegroep)
Hyde et al., 2009
(instrumentengroep)
Costa-Giomi, 2004; Wetter et al.,
2009
muziekimprovisatie
Koutsoupidou & Hargreaves, 2009
(improvisatiegroep)
perceptie van toonsoort Corrigal & Trainor, 2009
en harmonie
ritmische muzikale
Watanabe et al., 2007 (groep met
vaardigheden
les voor het zevende levensjaar)
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Koutsoupidou & Hargreaves, 2009
(schoolmuziekgroep)
Hyde et al., 2009 (schoolmuziekgroep)

Koutsoupidou & Hargreaves, 2009
(schoolmuziekgroep)

Forgeard et al., 2008
(instrumentengroep en
schoolmuziekgroep)

Bijlage D: Vormgeving van het muziekonderwijs in de onderzoeken
#

Artikel

Inhoud muziekinterventie

Frequentie en
duur les

1

Brodsky &
Sulkin, 2011

Twee handklapliedjes werden voor de
onderzoeker uit het hoofd doormiddel van
een demonstratie aangeleerd.

40 (2 x 20)
Klas, 24
minuten per week,
3 weken lang (na 8
maanden werden
de kinderen
getest)
n.v.t.
minimaal
met 2

Musicoloog
School
(leerkracht was
erbij)

Vier handklapliedjes werden aan de
kinderen geleerd door spiegelimitatie
(sessie 1-3), individueel oefenen (sessie 4
en 5), oefenen in duo's (sessie 4 en 5) en
oefenen in trio's (sessie 8).
De kinderen hadden zelf les in het
bespelen van verschillende instrumenten.
Formele muziektraining

20 minuten per
week, 2 maanden
lang

Klas, 11-15

Musicoloog
School
(leerkracht was
erbij)

?

Individueel

?

?

Instrumenten

1 jaar lang

?

?

?

?

Pianoles. De leraren volgden een
traditioneel curriculum gebaseerd op de
ontwikkeling van basistechnieken en
repertoire van simpele popmelodieën tot
klassieke sonates.
Muziekles op school.

30 minuten per
Individueel
week, 2 jaar lang
en daarna 45
minuten per week,
1 jaar lang
?
Klas

Muziekdocenten

School

Instrumenten:
piano (kregen
de kinderen
gratis thuis)

schrijven,
verbaal
geheugen,
bimanual
coupling
schrijven,
verbaal
geheugen,
bimanual
coupling
luisteren,
spreken
perceptie van
toonaard en
harmonie
gevoel van
eigenwaarde,
muziek (als
schoolvak)

Groepsleerkracht

School

?

lezen, rekenen

De kinderen deden zelf spontaan
handklapliedjes.

2
3

Chobert et al.,
2011
Corrigal &
Trainor, 2009

4

Costa-Giomi,
2004

5

Deere, 2010

Groep /
individueel
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Docent

n.v.t.

Ruimte

Materiaal

n.v.t.

n.v.t.

Variabele,
significant
(p<.05)
lezen, schrijven

Variabele niet
significant (p>.05)
sociale
vaardigheden

rekenen (als
schoolvak), taal
(als schoolvak)

6

7

Forgeard et al.,
2008
(instrumentengroep)

Instrumentengroep: De kinderen speelden
een instrument: toetsen of
snaarinstrument. De ene helft kreeg
traditioneel les met noten lezen vanaf het
begin en de andere helft Suzuki, met
spelen op gehoor en later pas noten lezen
+ muziekles op school, zonder
instrumentale training en geen een-op-een
instructie.

3-7 jaar individueel Individueel
instrumentaal les + + klas
30-40 minuten per
week muziek op
school

? + groepsleerkracht

(schoolmuziekgroep)

Schoolmuziekgroep (controlegroep):
muziekles op school, zonder instrumentale
training en geen een-op-een instructie.

30-40 minuten per Klas
week

Groepsleerkracht

Ho et al., 2003

Traditionele (klassieke) lessen in het spelen 60 minuten (ten
van klassieke muziek met Westerse
minste) per week,
instrumenten (bijv. viool of fluit).
al 1-5 jaar en
daarna nog 1 jaar
lang

Band en
orkestprogramma
van de
school +
individueel
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Muziekdocenten:
professionele
docenten van
de Hong Kong
Academy for
Performing
Arts

School

Instrumenten:
toetsen of
snaarinstrume
nten

non-verbale
redenering,
auditieve
muzikale
vaardigheden,
vocabulaire, fijne
motoriek

?

?

Instrumenten

verbaal
geheugen

fonetisch
bewustzijn, object
assembly,
ruimtelijk inzicht,
ritmische muzikale
vaardigheden,
begrip en
toepassing van
wiskundige
concepten en
vaardigheden
fonetisch
bewustzijn, object
assembly,
ruimtelijk inzicht,
ritmische muzikale
vaardigheden,
begrip en
toepassing van
wiskundige
concepten en
vaardigheden,
non-verbale
redenering,
auditieve muzikale
vaardigheden,
vocabulaire, fijne
motoriek
visueel geheugen

8

9

Hyde et al.,
2009
(instrumentengroep)

Instrumentengroep: privé keyboardlessen.

30 minuten per
Individueel
week, 15 maanden
lang

?

?

Instrumenten:
keyboard

(schoolmuziekgroep)

Schoolmuziekgroep (controlegroep):
muziek in de klas op school, bestaande uit
zingen en spelen met drums en bellen.

40 minuten per
Klas
week, 15 maanden
lang

Groepsleerkracht

School

Instrumenten:
drums en
bellen

?

Groepsleerkracht

School

?

Johnson &
'Goed' muziekonderwijs op school werd
Memmott, 2006 vergeleken met 'slecht' muziekonderwijs
op school.

Klas
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auditieve
muzikale
vaardigheden,
motorische
muzikale
vaardigheden,
regionale
structurele
hersenveranderingen in
motorische en
auditieve
gebieden

fonetisch
bewustzijn, object
assembly,
ruimtelijk inzicht,
nonverbale
redenering,
vocabulaire

fonetisch
bewustzijn, object
assembly,
ruimtelijk inzicht,
nonverbale
redenering,
vocabulaire,
auditieve muzikale
vaardigheden,
motorische
muzikale
vaardigheden,
regionale
structurele
hersenveranderingen in
motorische en
auditieve gebieden
rekenen (als
schoolvak), taal
(als schoolvak)

10 Koutsoupidou &
Hargreaves,
2009
(improvisatiegroep)
(schoolmuziekgroep)
11 Moreno et al.,
2009

Improvisatiegroep: improvisatie kwam in
de wekelijkse muziekles erbij. De kinderen
kregen de gelegenheid om improvisatie te
ervaren via hun stem, lichaam en
muziekinstrumenten.
Schoolmuziekgroep: wekelijkse muziekles
op school.

elke week

Klas, 12

Muziekdocent:
met ervaring
met
improvisatie

School

Instrumenten

creatief denken
in muziek,
muziekimprovisatie

Klas, 13

De kinderen gingen aan het begin van de
150 (2 x 75)
8 en 10
training naar een concert. De
minuten per week,
muziektraining was gebaseerd op een
6 maanden lang
combinatie van methodes van Kodály, Orff
en Wuytack. Dit omvatte training in ritme,
melodie, harmonie en timbre. Ritme:
ritmes produceren en improviseren in
verschillende tempo's en metrums.
Melodie: productie en improvisatie van
melodieën en innerlijk gehoor, indelen van
toonhoogtecontour en intervallen.
Harmonie: luisteren naar harmonische
progressies die herkend, onderscheiden en
geproduceerd moeten worden. Timbre:
herkennen van timbres van verschillende
instrumenten en stemmen. Vorm: luisteren
naar klassieke muziek en kindermelodieën.
Aan het einde van de training deed de
groep een openbaar concert op school.

64

creatief denken in
muziek, muziekimprovisatie
MuziekSchool
docenten:
twee
professioneel
getrainde
docenten
hadden beiden
een eigen
groep

?

lezen, pitch
processing

12 Piro & Ortiz,
2009

Klassikale pianolessen. Basis
90 (2x 45) minuten Klas
muzieknotatie, vingerzettingtechniek, van per week, 3 jaar
blad lezen, noten- en rustwaarden en
lang
andere gerelateerde muzikale
onderwerpen. 1. Muzikale concepten:
ritme, toonhoogte, vorm, tempo,
dynamiek, notatie, harmonie, contrapunt
en timbre. Deze worden opgenomen door
de muziekles heen. Gehoortraining: zingen
en ritmetraining, direct gerelateerd aan de
stukken die geleerd worden. 2. Muzikale
opwarming: spelen van een serie warmingups om behendigheid te versterken,
voorbereiden voor het spelen van een
muziekstuk en versterken van
gehoortraining. 3. Muziek uitoefenen:
meestal de helft van de les leren, oefenen
en bespelen van de piano. Verschillende
stukken komen aan bod, waaronder
klassieke muziek, volksliedjes van de hele
wereld en kinderliedjes. 4.
Muziekcreativiteit: vrij ontdekken van het
toetsenbord door middel van improvisatie,
een compositie maken, zomaar wat spelen,
aan een bepaald stuk werken uit het
repertoire. De kinderen laten regelmatig
aan elkaar horen wat ze kunnen en ze
hebben de mogelijkheid voor te spelen
voor een grote publiek. Het programma
werd geïmplementeerd in het curriculum
van de leerlingen (niet tijdens vrije tijd). De
muziekinstructie liep parallel aan het
geletterdheidprogramma dat lezen,
schrijven, spreken en luisteren behandelde.
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Muziekdocenten: in
het programma
getrainde
docenten

School:
speciaal
muzieklokaal

Instrumenten: verbal
elektronische
sequencing skills,
keyboards met vocabulaire
standaards op
kinderhoogte.
Andere
materialen:
pianoboeken,
instructiemanuals,
ritmekaarten,
theorieboeken,
alle bladzijden
van de boeken
op
postergrootte,
cd's.

13 Rauscher et al.,
2007 (zoals
geciteerd in
Hallam, 2010a
en Rauscher,
2009)
14 Rickard et al.,
2010
(instrumentengroep)

Drie verschillende groepen kregen piano-,
ritme- en zanglessen.

?

?

?

?

Instrumentengroep: klassikale les in het
bespelen van de snaarinstrumenten viool,
altviool en cello. Met improvisatie en
spelletjes om de vroege kennismaking met
snaarinstrumenten leuk te maken en aan
te moedigen dat ze meer leren dan alleen
het instrument bespelen. De instrumenten
werden gedoceerd in orkestsetting (maar
in het begin de cello's in aparte klas). In het
algemeen tijdens de les: stemmen, zingen,
ritmetraining, solfège, basis
muziekgeletterdheid, demonstratie van de
leraar, ontwikkeling van
luistervaardigheden en uitvoerende
vaardigheden door gebruik van simpele
kinderliedjes en volksliedjes van het
beginniveau, tot 4 delen. De kinderen
oefenden weinig thuis. Het programma
werd opgenomen in het curriculum en was
een aanvulling op het muziekonderwijs dat
de kinderen al kregen op school.

60 minuten per
week, 2 jaar lang
en daarna nog 1
jaar lang (+ tot 60
minuten per week
reguliere
muziekles)

Klas,
mogelijkheid voor
ensemble
en stemgroepen +
mogelijkheid voor
privéles

Muziekdocent
en assistent

School

66

Instrumenten: temporal
piano en ritme- cognition, begrip
instrumenten
en toepassing
van wiskundige
concepten en
vaardigheden
Instrumenten: Algemeen alle
viool, altviool
jaren: algemene
en cello
muzikale
vaardigheden.
Na jaar 1:
verbaal
geheugen
(verbaal leren,
verbal
immediate
recall). Na jaar 2:
verbaal
geheugen
(aandacht),
visueel geheugen
(visuele
perceptie)

Na jaar 1: visueel
geheugen (visuele
perceptie, visual
recall), verbaal
geheugen
(aandacht, verbal
delayed recall). Na
jaar 2: verbaal
geheugen (verbaal
leren, verbal
immediate recall,
verbal delayed
recall), visueel
geheugen (visual
recall)

(schoolmuziekgroep)

15 Rickard et al.,
2012a
(zanggroep)

Schoolmuziekgroep (controlegroep):
60 minuten per
reguliere muziekprogramma op school met week
zingen, ritme- en percussie-activiteiten +
percussie ensemble en zangles

Klas

Groepsleerkracht

Zanggroep: Kodály methode: vooral zingen
van kinderliedjes en traditionele
volksliedjes. Bekwaamheid in muziek leren
door 'moveable-do-solfège'-systeem om
beter van blad te leren zingen, ritmelettergrepen om van blad te leren spelen
en ritme te spelen en Curwenhandgebaren om de muziek visueel te
maken en toonhoogte aan te geven. Het
programma werd opgenomen in het
curriculum en was een aanvulling op het
muziekonderwijs dat de kinderen al kregen
op school. + exra percussie ensemble en
zangles

Klas

? + groepsleerkracht

90 (3x30) minuten
per week, 3 jaar
lang (+ reguliere
muziekles,
onbekend hoe
vaak)
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School

Instrumenten:
percussie

Na jaar 2:
verbaal
geheugen (verbal
immediate
recall)

Instrumenten:
percussie

gevoel van
eigenwaarde

Na jaar 1: visueel
geheugen (visuele
perceptie, visual
recall), verbaal
geheugen
(aandacht, verbaal
leren, verbal
immediate recall,
verbal delayed
recall). Na jaar 2:
verbaal geheugen
(aandacht, verbaal
leren, verbal
delayed recall),
visueel geheugen
(visuele perceptie,
visual recall)
sociale
vaardigheden

(instrumentengroep)

(schoolmuziekgroep)

16 Rickard et al.,
2012b

Instrumentengroep: leren bespelen van
snaarinstrumenten viool, altviool, cello.
Tijdens een standaard les: stemmen,
zingen, ritmetraining, vaardigheden in
basis muziekgeletterdheid, demonstratie
van docent, optreden in kleine groepjes en
alleen. De kinderen oefenden weinig thuis.
Het programma werd opgenomen in het
curriculum en was een aanvulling op het
muziekonderwijs dat de kinderen al kregen
op school. + extra percussie ensemble en
zangles
Schoolmuziekgroep (controlegroep):
reguliere muziekprogramma op school +
extra percussie ensemble en zangles

60 minuten per
week, 3 jaar lang
(+ reguliere
muziekles,
onbekend hoe
vaak)

Klas, 10-24

Muziekdocent
en assistent +
groepsleerkracht

Instrumenten
gevoel van
van de school: eigenwaarde
viool, altviool
en cello. De
kinderen
mochten ze na
een tijdje
meenemen
naar huis om te
oefenen. +
percussie

sociale
vaardigheden

?

Klas

Groepsleerkracht

Instrumenten:
percussie

Klas, 20

Muziekdocent:
toegewijde,
gespecialiseerde
ambulante
docent

gevoel van
eigenwaarde,
sociale
vaardigheden
agressie,
depressie, gevoel
van eigenwaarde,
houding tegenover
school, sociale
vaardigheden,
lezen, rekenen,
schrijven, spreken

Een brede variëteit aan muzikale stijlen,
60 minuten per
actief luisteren, analyse en introductie van week, 6 maanden
basisconcepten rondom
lang
muziekgeletterdheid. Spelen, componeren,
improviseren en uitvoeren in groepen.
Percussie-instrumenten, liedjes leren,
actieve groepsdiscussies. Werken naar een
openbare uitvoering aan het einde van het
programma.

68

School

Instrumenten:
percussie

17 Schellenberg,
2004

18 Schellenberg,
2011
19 Southgate &
Roscigno, 2009

Groepjes kregen keyboardles en zangles.

De kinderen hadden zelf muziekles buiten
school.
Muziekparticipatie wordt op drie manieren
bekeken: wekelijkse muziekles op school,
muziek thuis en het bezoeken van
concerten door de ouders.
20 Standley, 2008
In deze meta-analyse komen verschillende
types van muziekinterventie voor:
contingent music, ritme lezen met het
bespelen van instrumenten,
Kodály/Orff/Dalcroze activiteiten,
standaard muziekeducatieactiviteiten,
leesvaardigheden/informatie op muziek
gezet, muziek om aandacht te vestigen op
leestaak, gecombineerd kunstcurriculum.
21 Watanabe et al., De meesten spelen piano of een
2007
snaarinstrument, sommigen zingen.

9 maanden lang

6

Instrumenten:
keyboard

intelligentie (IQ)

?

MuziekConserdocenten:
vatorium
getrainde,
vrouwelijke
professionals
met muziek
doceren als
primaire bron
van inkomsten.
Verbonden aan
het conservatorium en de
hoogste graad
in lesgeven
behaald voor
muziek of taal
(spraak).
?
?

Al minsten 2 jaar
les
elke week

?

intelligentie (IQ)

Klas en
individueel

Groepsleerkracht en ?

School en
?

?

lezen, rekenen

Verschillend

Verschillend

?

?

Instrumenten

lezen

?

?

?

?

Instrumenten:
piano en
snaarinstrumenten

ritmische
muzikale
vaardigheden

69

sociale
vaardigheden

22 Wetter et al.,
2009

De kinderen praktiseerden thuis en op
?
school muziek. De meeste kinderen hadden
pianoles.

Klas en
individueel

70

Groepsleerkracht en ?

School

Instrumenten:
piano

muziek (als
sport/gym, (als
schoolvak),
schoolvak)
geschiedenis (als
schoolvak),
handvaardigheid
(als schoolvak),
rekenen (als
schoolvak), taal
(als schoolvak)

