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TAALSTRATEGIEËN 
VOOR MUZIEK

Luisteren

In het onderwijs moeten leerlingen voortdurend 
luisteren. Toch is luistervaardigheid een betrekke-
lijk onuitgewerkt terrein in de taaldidactiek. Het 
lijkt of van leerlingen verwacht wordt dat ze dit 
zomaar kunnen. In taalmethodes hoort luisteren 
bij het domein mondelinge taal, ook vaak spreken 
en luisteren genoemd. Luistervaardigheid wordt 
daarin gezien als ‘begrijpen wat je hoort’, oftewel 
‘begrijpen wat er gezegd wordt’. Luisteren is in 
het onderwijs dus: gesproken taal begrijpen. Dat 
luistervaardigheid ook op zichzelf, los van spreken, 
geoefend zou kunnen worden, is een betrekkelijk 
onbekend inzicht.

Leerlingen leren niet zo makkelijk gericht luisteren. 
Overal is geluid. Gericht luisteren is lastig, al he-
lemaal als je ook nog moet begrijpen wat iemand 
zegt en je een nt2-leerling bent. Daarom is het 
trainen van luistervaardigheid juist zo belangrijk: 
de vroege taalontwikkeling hangt immers nauw 
samen met het auditief goed kunnen onderschei-
den van spraakklanken.
Muzieklessen bieden hiervoor een kans. Bij mu- 
zieklessen staat luisteren centraal, maar op een 
heel andere manier dan bij taal. Hier gaat het 
vanzelfsprekend om luisteren naar muziek en dat 
levert een andere benadering van luistervaardig-
heid op. Door gerichte luisteroefeningen dragen 
muzieklessen bij aan de taalontwikkeling van 

leerlingen. Je kunt als vakdocent muziek bewuster 
kiezen aan welk soort luisteren je in een les werkt 
en ook meer aandacht besteden aan de talige kant 
van luisteroefeningen.

Klankbewustzijn en articulatie

Het luisteren naar de klanken van een taal is de 
basis voor de mondelinge taalontwikkeling van 
alle leerlingen. Bij alle leerlingen wordt die basis 
thuis gelegd, door de pratende verzorgers om een 
kind heen. Bij tweede-taalverwervers begint dat 
allemaal nog eens opnieuw, als ze met 4 jaar naar 
de basisschool gaan vanuit een gezin waar niet of 
nauwelijks Nederlands gesproken wordt.
Goed de klanken van een taal leren onderschei-
den is van essentieel belang bij het leren lezen en 
schrijven. Het is in de groepen 1 t/m 4, de fase van 
ontluikende en beginnende geletterdheid, dan ook 
extra zinvol om in de muzieklessen te werken aan 
klankbewustzijn. In die groepen werken leerlingen 
veel aan auditieve analyse en synthese van klan-
ken. Ze moeten daarbij niet alleen goed luisteren, 
maar ook goed articuleren. Dat sluit aan bij veel 
luister- en stemoefeningen in de muziekles.

Het is goed om je als vakdocent muziek bewust te 
zijn van moeilijkheden die leerlingen kunnen heb-
ben met de articulatie van klanken. Het verschil 
tussen een p en een b, of een s en een z is bijvoor-
beeld een bekend struikelblok voor leerlingen uit 
groep 3 die beginnen met schrijven. Leerlingen die 
een andere taal als eerste taal hebben, kunnen 
sommige klanken van het Nederlands vaak niet 
onderscheiden of uitspreken – kansen om hier 
spelenderwijs in de muziekles mee te oefenen zijn 
voor hen van extra belang. Dit besef maakt dat je 
als vakdocent anders gaat kijken naar het effect 
van je oefeningen op de leerlingen in je groep.

Taalstrategieën 
voor Muziek

kracht hierover is van groot belang. De groepsleer-
kracht weet meestal precies om welke leerlingen 
het gaat. Vaak heeft de groepsleerkracht te weinig 
tijd om er gericht iets aan te doen, en is blij om op 
dit punt te kunnen samenwerken met de vakdo-
cent.

Ritme en frasering

Klemtoon, klankgroep en gevoel voor 

zinnen 

In de muziek zijn ritme en frasering net zo belang-
rijk als toon, klank en melodie. Ritme en frasering 
spelen ook in taal een rol: woorden hebben een 
klemtoon (ritme in een woord), in zinnen ligt de 
nadruk op bepaalde zinsdelen (ritme in een zin), 
zinnen hebben een aan regels gebonden opbouw 
en zijn daardoor als zin/frase herkenbaar (frasering 
in teksten).

In de groepen 1 t/m 4 leren leerlingen nadenken 
over de vormaspecten van taal. Behalve hun 
bewustzijn van de koppeling tussen klank en teken 
(letter), betekent dit ook: weten wat het verschil 
is tussen begrippen als klank, letter, woord, zin 
en verhaal. Ze leren woorden in klankgroepen 
(lettergrepen) verdelen om een woord te kunnen 
ontleden en zo beter te kunnen lezen of schrijven. 
De leerlingen leren dat woorden samen zinnen 
maken en wat de structuur van een verhaal is. Dit 
gebeurt allemaal niet volgens een stap-voor-stap 
lesprogramma, maar eerder spelenderwijs. Door 
in aanraking te komen met geschreven teksten en 
door deze in verband te brengen met wat ze intu-
itief al weten vanuit hun mondelinge taalvaardig-
heid, doen ze ontdekkingen over taal en ontwik-
kelen daarmee hun taalbewustzijn. Dit alles moet 
ondersteund worden door een responsieve docent, 
een docent die weet hoe belangrijk het is om met 
leerlingen te praten over hun (leer)ervaringen.

Intuïtief taal leren

Voor de muziekles is het intuïtieve aspect van de 
taalontwikkeling interessant. Als je bijvoorbeeld 
gebruik maakt van woordritmes in je les, door het 
klappen van lettergrepen en het aangeven van 
de klemtoon daarbij, werk je ongemerkt aan het 
ontwikkelen van vormbesef in taal.

Dit alles werkt intuïtief. De vakdocent geeft geen 
expliciete les in dit soort analogie van muziek en 
taal, maar dit verband wordt vanzelf gelegd in de 
hersenen van de leerlingen. Net zoals leerlingen 
van 0 tot 4 jaar de belangrijkste aspecten van 
hun moedertaal zelf uit de omgeving oppikken. 
Muzieklessen zijn voor een deel te beschouwen als 
intuïtieve taallessen!

Stemgebruik en articulatie

Durf en verstaanbaarheid

Klanken goed onderscheiden en uitspreken is één 
ding, dit durven is nog iets anders! Elke vakdocent 
kent de drukke leerlingen van wie je de stemmen 
bijna de hele les door hoort, en ook de leerlingen 
die nooit op de voorgrond treden en zo weinig 
mogelijk zeggen als je ze iets vraagt. Zeker jonge 
leerlingen zijn vaak moeilijk verstaanbaar, omdat 
ze zacht praten en slecht articuleren. Dat anderen 
dan steevast reageren met ‘Wat zeg je? Kun je 
harder praten?’ is niet altijd de beste manier om dat 
te verbeteren.

In muzieklessen krijgen die leerlingen op andere 
manieren dan in taallessen de kans om hun stem 
te gebruiken. Om te beginnen door samen te 
zingen, misschien wel de basis van muziekbeleving 
met leerlingen. Daarnaast werken veel vakdocen-
ten ook met andere zang- en stemoefeningen dan 
bij taal. 

Juist omdat de muzieklessen anders zijn dan de 
‘gewone’ lessen, kunnen onzekere leerlingen er 
baat bij hebben. Ineens krijgt ‘hard praten’ een 
andere functie (spelvorm). Als vakdocent geef je 
door zelf mee te doen voortdurend voorbeelden. In 
de flow van de les worden verlegen leerlingen mak-
kelijker meegenomen dan tijdens klassikale lessen 
of kringgesprekken waarin ze een beurt krijgen en 
iedereen ze aankijkt. 
Meer besef hiervan kan ervoor zorgen dat je als 
vakdocent gerichter observeert welke leerlingen 
extra gestimuleerd kunnen worden in hun durf 
en verstaanbaarheid. Overleg met de groepsleer-

Voorbeelden van oefeningen met stemgebruik en articulatie
• Oefeningen met stemimprovisaties.
• Oefeningen met wisselzang, ‘call and response’ en soleren.
• Inzingen door bijvoorbeeld te werken aan meerdere registers van je stem 

(niet alleen het zachte onopvallende middengedeelte), oefenen met dyna-
miek en verschillende soorten van stemgebruik (belting, twang etc.).

• Spelvorm met emotiewoorden: ‘Hey!’ ‘Yes!’ ‘Nee!’ ‘Stop!’ ‘Ach’ ‘Echt?’ 

Voorbeelden van luisteroefeningen met een talige kant
• Leerlingen laten luisteren naar en oefenen van spraakklanken. 
• Gesprekjes tussen leerlingen in je les voegen zodat ze goed naar elkaar 

moeten luisteren. 
• De aandacht van leerlingen richten op wat klasgenoten zeggen of vragen 

(‘Heb je gehoord wat…zei, en snap je dat?’). 
• Het spelletje doorfluisteren van een woord of een zin in de kring doen (pag.35).
• Gerichte luistervragen stellen met betrekking tot een lied of muziekstuk.

 Voorbeelden van oefeningen met klankbewustzijn en articulatie
• Oefeningen met de verschillen tussen de klanken oe, o en oo, of aa, a en au en 

de invloed van de lipstand op de klank.
• Zingen van liedjes in onbekende talen, dit geeft leerlingen de mogelijkheid 

goed naar taalklanken te luisteren en deze te imiteren, zonder dat het om de 
betekenis gaat.

• Inzingoefeningen met verschillende emoties.
• Inzingoefeningen met verschillende vormen van stemgebruik.
• Inzingoefeningen met articulatie.
• Oefeningen met stemimprovisaties en jabbertalk (onzin-taal).
• Dalende of stijgende glissando op verschillende klanken, bijvoorbeeld klin-

kers of stemhebbende medeklinkers (zzz, vvv).

c.


