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‘Muziekonderwijs, de onderwijsvernieuwing van de toekomst’ 

Dat muzikale activiteit een positief effect heeft op de ontwikkeling, is wetenschappelijk aangetoond. 
En dat muziekles onder meer concentratie-, luister- en motorische vaardigheden stimuleren, stond al 
in menig nieuwsartikel. Een vreemd fenomeen dus dat met deze wetenschap, muziekonderwijs in 
prioriteit in het basisonderwijs, toch fors verliest.  
 
Of toch niet? 
 
Kwaliteitsschade naar tevredenheid 
Onderzoeken zijn voor veel mensen leeg. Ze geven resultaten weer, waar vanuit de samenleving niet 
de juiste waarde aan wordt toegekend. Soms door onbegrip, vaak ook omdat de resultaten 
ogenschijnlijk slecht waar te nemen zijn. Bovendien ligt het voor de hand om te investeren in 
rekenen en lezen, wanneer juist daar de prestaties op achteruit gaan.  
 
Waarde ondervoeding 
De waarde van muziekonderwijs wordt niet meer gevoeld en is ondervoed door de stress van de 
hedendaagse, maatschappelijke druk. Een tendens tot presteren die in afgelopen jaren de boventoon 
is gaan voeren, ten gevolge van de groeiende leer- en ontwikkelingsachterstanden. 
 
De ogen gesloten houdend, is muziekonderwijs  tot ‘pretvak’ gedegradeerd en enkel bestemd geacht 
voor slechts een handvol uitverkorenen.  
 
Kansen! 
Dat het probleem van muziekonderwijs steeds meer erkend wordt, blijkt wel uit de mediapublicaties. 
Wellicht een losse flodder voortkomend uit behoefte naar een keerpunt, nu met de nog altijd 
dalende onderwijsresultaten, de onderwijsvernieuwingen tot dusver, niet voldoende toereikend 
blijken. Maar bovenal een grote kans! 
 
De kans om de waarde van muziekonderwijs opnieuw onder de aandacht te brengen en het vage 
grijze gebied tussen de wetenschappelijke resultaten en de gevoelswaarde, van inhoud te voorzien! 
 
MuziekRaakt 
Duurzaam investeren is echter vereist, want waar een kans zich aanbiedt ontstaan ook valkuilen. Te 
snel drastisch van koers willen veranderen met gebruik van grote ‘tijdelijk’ beschikbaar gestelde 
subsidies, kan leiden tot onnodig grote uitgaven, waarmee enkel de behoefte op korte termijn wordt 
bevredigd.  
 
Meer weten over de kansen en nieuwsgierig naar de mogelijkheden van muziekonderwijs voor 
kinderen? Laat u inspireren door MuziekRaakt! 
 
Contact  
Website: www.muziekraakt.nl  
Email:  haiko@muziekraakt.nl 
 
Social Media: 
Twitter: @MuziekRaakt 
Facebook: www.facebook.com/MuziekRaakt 
LinkedIn: bedrijven - MuziekRaakt 
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