
Music Education Network (meNet) is een Europees project gesubsidieerd door het 

EU Socrates/Comenius 3 programma en is gericht op de uitwisseling van kennis en 

evaring op het gebied van muziekonderwijs en de opleiding van muziekdocenten. 

Het project ging in december 2006 van start en wordt in het najaar van 2009 

afgerond. Binnenkort verschijnen de resultaten in de vorm van een digitaal 

handboek.  
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De European Association for Music in Schools (EAS) [1] nam een aantal jaren 

geleden het initiatief om een project op te zetten wat bij zou dragen aan een actieve 

uitwisseling van kennis en ervaringen in het muziekonderwijs. Hoewel de EAS al 

jaarlijks een internationale conferentie organiseert, zou een project nog meer 

invulling kunnen geven aan een netwerk voor het muziekonderwijs. Onder leiding 

van het Institüt für Musikpädagogik van de Universität für Musik und Darstellende 

Kunst in Wenen, werd een project bedacht en uitgevoerd waarin 27 instituten uit elf 

verschillende landen actief betrokken zijn en ongeveer 90 zogenaamde associated 

partners het project ondersteunen door aan te geven profijt te zullen hebben van de 

resultaten.  

Nederland wordt vertegenwoordigd door het Koninklijk Conservatorium. Adri de Vugt 

is lid van de stuurgroep van het totale project en is voorzitter van de Learning 

Outcomes groep.  

 

meNet heeft tot doel een “A European Communication and Knowledge Management 

Network for Music Education” te zijn. Dat is een hele mond vol, maar evident is dat 

het project een grote en interessante hoeveelheid materiaal oplevert die bijdraagt 

aan het denken, doen en laten binnen het muziekonderwijs in Europa. Binnenkort 

verschijnt een digitaal handboek  voor het muziekonderwijs dat een schat aan 

informatie bevat. Wanneer het project in het komende najaar is afgerond, is het 

uiteraard zaak dat het netwerk actief blijft.  

 



Een digitaal handboek 

 

Hoewel het project een samenhangende thematiek kent, zijn verschillende 

deelonderwerpen in zes subgroepen uitgewerkt. Het voert te ver om op alle 

deelonderwerpen in te gaan. In deze bijdrage wordt na een korte beschrijving van het 

project als totaal, uitgebreid ingegaan op het onderwerp Learning Outcomes.  

 

meNet kent zes hoofdonderwerpen.: 

1. Het in kaart brengen van het reguliere muziekonderwijs in de verschillende 

Europese landen. Het gaat daarbij om beschrijvingen van doelen, inhouden, 

beleid en achtergronden van het muziek als schoolvak. In het te publiceren 

handboek komen beschrijvingen van ongeveer twintig landen.   

2. Het in kaart brengen van opleidingen tot muziekdocent. Ook hier betreft het de 

beschrijving van doelen die men nastreeft, kenmerken van het curriculum, 

aard van de opleiding, etc. En ook hier is informatie beschikbaar van twintig 

verschillende landen.  

3. Het formuleren van bekwaamheden van muziekdocenten. Deze learning 

outcomes sluiten aan bij de Europese afspraken en ontwikkelingen, maar 

hebben  vooral ook de bedoeling bij te dragen aan de verbetering van de 

opleiding van muziekdocenten.  

4. Het beschrijven en illusteren van voorbeelden uit de praktijk (practices in 

contexts). Aan de hand van videomateriaal en andere bronnen worden 

voorbeelden uit de praktijk toegelicht.  

5. Lifelong Learning is een belangrijk thema voor het moderne onderwijs. Ook 

muziekonderwijs en het opleiden van docenten vraagt om een benadering die 

bijdraagt aan het een leven lang leren. Binnen meNet heeft een aparte groep 

zich met dit vraagstuk bezig gehouden.  

6. Het beschrijven van Europese projecten voor muziekonderwijs die tot nu toe 

hebben plaatsgevonden in het kader van Comenius.  

 

De aflopen maanden is gewerkt aan de ordening van het materiaal en het 

beschikbaar maken voor publicatie. Binnenkort verschijnt het handboek in digitale 

vorm op www.menet.info . Alle materialen zijn beschikbaar in twee talen: Engels en 

Duits.  



Learning outcomes 
 

De Bologna verklaring [2] heeft als doel een onderwijsstelsel in te voeren om de 

onderlinge vergelijkbaarheid van studies te verbeteren en de mobiliteit van studenten 

te bevorderen. Kwalificatiekaders zijn belangrijke instrumenten om dat te realiseren. 

Voor het hoger onderwijs zijn de zgn, Dublin descriptoren opgesteld. Vervolgens 

hebben de verschillende beroepssectoren deze uitgewerkt in zgn. learning 

outcomes. De Association Conservatoires Europeen (AEC) heeft learning outcomes 

geformuleerd voor de musicus [3]. Momenteel wordt ook gewerkt aan de learning 

outcomes voor docenten instrumentaal-vocaal [4]. Binnen het meNet project is 

gewerkt aan de outcomes voor muziekdocenten. 

De meNet Learning Outcomes hebben vooral tot doel een bijdrage te leveren aan het 

denken over kunst- en muziekonderwijs en het opleiden van docenten in dit 

vakgebied en stimuleren hopelijk een verdere discussie en communicatie hierover. 

Ze kunnen een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van studieprogramma’s aan de 

talloze instituten die opleidingen voor muziekdocenten verzorgen. In dit opzicht 

vormen ze welkome aanvulling op de bestaande competentieset van het KDVO en, 

meer algemeen, een mogelijke invulling van de SBL competenties.  

Nadrukkelijk moet worden gesteld dat de meNet learning outcomes niet moeten 

worden opgevat als richtlijnen of bindende adviezen, maar eerder bedoeld zijn als 

impuls om opleidingen te verbeteren. Er is vooral geprobeerd een voor de praktijk zo 

hanteerbaar mogelijk document te maken. 

Er is geen eenduidige definitie van de term ‘learning outcomes’. Op grond van 

verschillende literatuur stellen we vast dat learning outcomes over het algemeen 

wordt gedefinieerd als het geheel van uitspraken over wat een lerende geacht wordt 

te weten, te kunnen en/of te kunnen demonstreren aan het einde van een studie of 

periode van studie [5]. 

De formulering van de Learning Outcomes zijn redelijk abstract. Dit is bewust gedaan 

om een discussie over competenties, kennis en vaardigheden mogelijk te maken. Bij 

de formulering is ook getracht geen specifieke scholen als uitgangspunt te nemen, 

bijvoorbeeld basis- of voortgezet onderwijs of een indeling naar niveau. Evenmin is 

een perspectief gekozen ten aanzien van het type lerarenopleiding. Muziekdocenten 

worden immers op verschillende manieren opgeleid: aan conservatoria, 



Musikhochschulen en universiteiten, zowel initieel als postacademisch, op bachelor- 

en masterniveau. Ook is het gebleken dat de kwalificatie van muziekdocenten niet op 

dezelfde momenten plaatsvindt. Soms zijn docenten pas officieel gekwalificeerd na 

een periode van in de praktijk werkzaam te zijn geweest. Vanwege al deze variatie is 

besloten geen beschrijving te geven op master- of bachelorniveau, maar één 

algemeen niveau. 

In de meeste landen maakt de training voor het geven van muziek deel uit van 

algemene docentenopleidingen voor het basisonderwijs. Het spreekt vanzelf dat 

deze training niet de diepte heeft reikwijdte van competenties heeft zoals deze van 

gespecialiseerde wordt verwacht. Hoewel de meNet learning outcomes wel 

interessant kunnen zijn voor de opleiding van docenten basisonderwijs, de muzikaal-

didactische kennis en vaardigheden moeten er niet eenvoudigweg uit worden 

afgeleid. Aan leerkrachten in het basisonderwijs worden vooral ook andere eisen 

gesteld. Er is meer onderzoek nodig naar de muzikale en muziekdidactische training 

voor deze opleidingen.  

 
Globaal maar toch expliciet 
 
Het veralgemeniseren van learning outcomes heeft als gevaar uiteindelijk weinig te 

zeggen. Toch hebben is geprobeerd in de formuleringen standpunten in te nemen.  

Ten aanzien van de formuleringen zijn twee belangrijke beslissingen genomen. In de 

eerste plaats is zoveel mogelijk geprobeerd kennis en vaardigheden te koppelen. 

Hoewel in theorie kennis geïsoleerd van vaardigheden kan worden beschreven, en 

dit in tal van documenten ook gebeurd, zijn beide als onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Wanneer een docent bijvoorbeeld wordt geacht iets te weten van 

informatietechnologie, gaat het erom dat hij/zij deze kennis moet kunnen hanteren. 

Een ander voorbeeld: het kunnen omgaan met kinderen met leerproblemen 

impliceert dat de docent over enige kennis moet beschikken omtrent leerproblemen.  

In de tweede plaats is uitgegaan van een relatie tussen muzikale en muzikaal-

didactische kennis en vaardigheden. Er is het standpunt ingenomen dat muzikale 

vaardigheden steeds in de context moeten staan van muziekeducatie. Voor een 

aantal vaardigheden is dat vanzelfsprekend (liedbegeleiding, arrangeren, etc.), maar 

ook voor vaardigheden die wat verder van de educatieve praktijk lijken te staan, is de 

context van educatie relevant. Een voorbeeld: het op artistiek en muzikaal niveau 



bespelen van een hoofdinstrument heeft alleen maar zin als dit bijdraagt aan en 

invloed heeft op de professionele kwaliteiten als muziekdocent. Doceren is een 

complex beroep. Van docenten wordt verwacht expert te zijn in het vakgebied, in 

didactiek, in organisatie, in communicatie, etc. Het belang van vakkennis is 

vanzelfsprekend, maar het is interessant na te gaan tot in welke mate en met welke 

inhoud het vak beheerst moet worden. Bij het formuleren van de Learning Outcomes 

is uitgegaan van de opvatting dat de kwaliteit van muziekonderwijs sterk in verband 

staat met de muzikale kwaliteit van de docent. Het vak hoort muzikaal gegeven te 

worden en docenten die muzikaal lesgeven, hebben hoge verwachtingen van hun 

leerlingen. Echter van muziekdocenten wordt niet verwacht dat ze muzikale 

performers van hoog niveau zijn. Ze moeten in staat zijn kinderen te helpen zich te 

ontwikkelen in hun vermogen muziek te maken,naar muziek te luisteren, te 

reflecteren op muziek, hun opvattingen uit te drukken over de muziek die ze horen, 

spelen of maken, enz. Dit vraagt om muzikale vaardigheden van de docent in een 

educatieve context.  

Achter de formuleringen gaan opvattingen schuil over muziek en het leren daarvan. 

Zo wordt verondersteld dat muziekonderwijs muziek en muzikale praktijken moet 

weerspiegelen zoals deze zich maatschappelijk manisfesteren. Muziek staat dus niet 

op zichzelf. Muziek, haar praktijken en het leren ervan moeten worden opgevat als 

divers, actief en dynamisch.  

Een uitgangspunt is ook dat muziek niet alleen wordt geleerd in formele situaties 

zoals onderwijs. Muzikale activiteiten buiten het onderwijssysteem leveren een 

belangrijke bijdrage aan de muzikale ontwikkeling van mensen. In alle landen bestaat 

er buiten de school een levendige muzikale praktijk. Het is belangrijk dat in de 

ontwikkeling van curricula relaties worden gelegd tussen het formele, informele en 

non formele leren van muziek. Dit betekent dat muziekdocenten kennis en 

vaardigheden moeten hebben met betrekking tot het binnen- en buitenschoolse 

leren. 

Een belangrijk kenmerk van leren is dat de lerende een actieve rol moet innemen in 

het onthouden, begrijpen, verwerken en toepassen van kennis en vaardigheden. 

Doceren dient leren wel zodanig te faciliteren dat er een balans is in gestuurd, 

zelfstandig en zelfregulerend leren. Docenten moeten zich bij elke onderwijssituatie 

steeds realiseren welke vorm van ondersteuning het meest relevant is. Soms moet 



de docent een heldere structuur bieden en directe feedback kunnen geven, op 

andere momenten gaat het juist om kaders en neemt de docent een meer 

coachende rol in. In de meNet learning outcomes wordt in verlengde hiervan ook de 

vaardigheid benadrukt om onderwijs te kunnen afstemmen op de individuele 

behoeften en mogelijkheden van leerlingen.  

Zoals geldt in andere beroepen, wordt van docenten niet verwacht dat ze allround 

expert zijn bij de afronding van hun studie. De culturele, muzikale en educatieve 

omgeving zullen absoluut veranderen in de toekomst. Daarnaast is de professionele 

ontwikkeling van docenten een proces van lifelong learning. Dit betekent dat 

docentenopleidingen aandacht moeten besteden aan het ontwikkelen van 

vaardigheden voor een levenlang leren. Een reflectieve attitude verbeterd niet alleen 

de vaardigheden van de docent zelf, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van het 

muziekonderwijs. 

Gebruiksaanwijzing 

Het moet nogmaals expliciet worden gesteld dat met het presenteren van deze 

learning outcomes het niet de bedoeling is geweest standaarden te geven voor de 

opleiding tot muziekdocent. Met deze meNet learning outcomes wordt hopelijk een 

bijdrage geleverd aan een reflectie op en discussie over aspecten van het opleiden 

van muziekdocenten op alle betrokken Europese instituten. Daarbij wordt ook een 

bijdrage geleverd Europese ontwikkelingen zoals het Bologna proces. Centraal in dit 

beleid staat wederzijdse communicatie, transparantie, discussie en begrip. 

Juist de diversiteit op institutioneel, regionaal en nationaal niveau is van grote 

waarde voor de culturele ontwikkeling van Europa. Het heeft veel nut de discussie 

over wat muziekdocenten nu precies moeten zijn en wat de resultaten en inhouden 

van opleidingen moeten zijn, boven instituten uit en over politieke grenzen heen te 

voeren.Juist dan wordt duidelijk wat men eigenlijk precies wil. Immers binnen de 

eigen systemen worden de dingen vaak zo gemakkelijk bevestigd.  

De meNet learning outcomes kunnen gebruikt worden bij het vaststellen van curricula 

en bij de voortgaande bijstelling van onderwijsprogramma’s. Het gaat hierbij niet het 

geven van een basis voor de vorm of inhoud van programma’s maar om het 

stimuleren van de discussie.  

Aan de andere kant kunnen de meNet learning outcomes ook worden opgevat als 

een representatief document. Deze learning outcomes zijn tijdens de uitwerking 



regelmatig voorgelegd aan een brede groep van deskundigen. Er zijn vele nationale 

en internationale bijeenkomsten geweest waar de formuleringen uitvoerig werden 

bediscussieerd om vervolgens te worden bijgesteld [6]. 

De meNet Learning Outcomes zijn gepresenteerd in twee talen: Engels en Duits. Er 

is geen originele versie. In het proces van formuleren zijn beide talen tegelijk 

gebruikt. Het discussiëren en bijstellen van de formuleringen in beide talen 

betekende in ons geval een verrijking omdat het gebruik van de verschillende talen 

steeds verschillende invalshoeken gaf. Beide formuleringen moeten dus worden 

opgevat als één document.  

Het is duidelijk dat de meNet Learning Outcomes een voortdurende bijstelling 

behoeven. De bespreking van competenties, vaardigheden en kennis waarover 

docenten moeten beschikken nu en in de toekomst, is een proces met een open 

einde.  

 

[1] De website van EAS is www.eas-music.org 

[2] Enkele relevante documenten met betrekking tot Europese ontwikkelingen zijn te vinden op  

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/rep_fut_obj_en.pdf); 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html;  

http://www.bologna-bergen2005Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF;  

EQF: European Qualifications Framework for Lifelong Learning 

(http://ec.europa.eu/education/policies/2010/consultations_en.html 

[3] AEC Learning Outcomes zie http://www.aecinfo.org 

[4] voor het polifonia project  zie http://www.polifonia-tn.org 

[5] Adam, S. (2004) Using Learning Outcomes. A consideration of the nature, role, application and 

implications for European education of employing ‘learning outcomes’ at the local, national and 

international levels. Report presented at United Kingdom Bologna Seminar 1 -2 July 2004. 

[6] Er waren bijeenkomsten in o.a. Bristol, Wenen, Ljubjana, Pitea en Den Haag; er werden seminars 

gehouden op conferenties o.a. ISME (Bologna), RIME (Exeter) EAS (Pitea) ArgSud (Krakow); ook was 

er overleg met vertegenwoordigers op nationaal niveau (in Nederland bijvoorbeeld met het landelijk 

overleg voor Docent Muziek O2DM); daarnaast kon door de associated partners ook op de website 

van meNet feedback worden gegeven. 

 



Wanneer men zich geroepen voelt contact op te nemen met de meNet Learning 

Outcomes groep, neem dan gerust contact op met een van onderstaande personen. 

Sarah Hennessy  
s.j.e.hennessy@exeter.ac.uk  

Isolde Malmberg  
malmberg@mdw.at  

Franz Niermann  
niermann@mdw.at  

Adri de Vugt  
a.devugt@admin.koncon.nl 

 

 
 


