
Een plek op internet waar voor 
 muziekdocenten alle relevante en 
 praktische bronnen te zien zijn op het 
gebied van muziekdidactiek. Dat is de 
ambitie van het nieuwe online 
Kenniscentrum Muziekdidactiek. De site is 
een startpunt voor docenten muziek en 
voor studenten in dit vakgebied bij hun 
zoektocht naar praktijkgerichte boeken 
over muziekdidactiek, naar onderzoeks-
verslagen en experts.

Het Kenniscentrum bevat op dit moment 
ondermeer verwijzingen naar een groot aantal 
boeken, artikelen en scripties en naar organi-
saties en verenigingen die actief zijn binnen de 
muziekeducatie. Verder bevat de site een over-
zicht van lesmethoden en online lesmateriaal 
en zijn er aankondigingen opgenomen van 
symposia.

Enkele voorbeelden van interessante bronnen:
- International Society for Music Education met 

ondermeer de integrale verslagen van de 
jaarlijkse World Conference: www.isme.org.

- Amerikaanse site voor muzikanten die hun 
weg willen vinden in de beroepspraktijk, 
ondermeer in de educatie:  
www.artistshousemusic.org.

- Engelse beroepsvereniging voor muziek-
docenten NAME: www.name.org.uk.

- Duitse sites voor muziekdocenten, bijvoor-
beeld www.schulmusiker.info.

- Boeken zoals How popular musicians learn, 
Didactiek van het dirigeren, Exploring the musical 
mind, Handbook of Music and emotion, The inner 
game of music, Iedereen is muzikaal, Coöperatief 
leren in muziek.

- Onderzoeksrapporten zoals Wat doet muziek 
met de hersenen van kinderen?, Alle registers 
open, nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar 
muziekeducatie, rapporten van Estelle 
Jorgensen (professor of Music, Jacobs school 
of Music, Indiana University Bloomington), 
rapporten van Lucy Green (professor 
Institute of Education, University of London), 
rapporten van lector Lifelong Learning in Music, 
Rineke Smilde (Hanzehogeschool 
Groningen).

Initiatiefnemers Arjen van El en Iris van de 
Kamp hebben de site in een jaar opgebouwd, 
vanuit hun eigen passie voor muziekeducatie 
en hun constatering dat het erg lastig was om 
snel zicht te krijgen op relevante literatuur 
over muziekdidactiek. Van El is saxofoon-
docent, leider van een bigband en een eigen 
saxofoonorkest en een van de oprichters van 

www.muzieklesdeventer.nl. Van de Kamp is als 
onderwijskundige werkzaam in het kunst-
vakonderwijs.

De basis staat na dit eerste jaar, maar er is 
meer ambitie. Ten eerste is het de bedoeling de 
site verder aan te vullen met bronnen die nog 
ontbreken. Tips daarvoor zijn van harte wel-
kom. Maar belangrijker nog is de wens om het 
Kenniscentrum uit te breiden met een mense-
lijk gezicht. Wie zijn binnen Nederland de 
experts, de mensen met ideeën, recent afge-
studeerden met mooie visies en de oude rotten 
in het vak die door de jaren heen haarfijn 
weten waar het om gaat in de muziekdidac-
tiek? Wie zijn de rolmodellen? Het gaat dan 
(ook) om mensen uit de praktijk die niet per se 
een  achtergrond hebben als onderzoeker.

Het Kenniscentrum wil graag de regie nemen 
om de krachten van deze mensen te bundelen 
en hun visie en ervaring zichtbaar te maken, 
en in te kunnen zetten bij ingewikkelde prak-
tijkvraagstukken of voor het organiseren van 
themadagen voor muziekdocenten.

Internet

http://muziekdidactiek.wordpress.com

E-mail

muziekdidactiek@gmail.com

Nieuw online Kenniscentrum Muziekdidactiek
Iris van de Kamp

�������	�

��

�������������		����������	�
������������������
��������	
���	�������	���	�������	������	���	�����
����������
���		�����������������������	�
����
�����������������		��
����������	�
����	������������������������ � ��!������	������"���������	��������	�����
����	�������������������������#�����������	�
����	����������	!��������������������
�������		�"��������$�%����	�����	��
���������	������� ���	������������	��	� !�#

���#	������������		�#���&���!�'	������������		�#���&�()*+,,(-.,,

25


