
huisstijl



de juiste richting
        voor het basisonderwijs

de juiste richting
        voor het basisonderwijs

     muziekles
            voor het basisonderwijs

Papier

Zwart: 90%

Lichtgrijs: 50% zwart

Blauw: 100% cyaan

Achtergrondinllustratie

Illustratie en achtergrond kleur
voor o.a. covers

logo
	 Het beeldmerk symboliseert een kompas. 
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Achtergrondinllustratie

Illustratie en achtergrond kleur
voor o.a. covers

Logogebruik
  In de meeste gevallen zal het logo met de 

kleuren blauw en grijs worden toegepast. 
Op bijvoorbeeld de achterzijde van een 
bepaalde uiting kan het logo diapositef 
worden toegepast. 

  De standaard pay-off bij het logo zal zijn 

‘interactieve muzieklessen voor het basis-
onderwijs’. 

  Lettertypegebruik: ‘Platte tekst’: Myriad Pro; 
Pay-off: AvantGarde; Overigen: Eurostile LT.

  Achtergrond driehoek mag nooit 
geroteerd worden. 

Zwart

Lichtgrijs: 50% zwart

Blauw: 100% cyaan

 

	 Achtergrond illustratie

	 Logo met pay-off

	 	Losse pay-off. Alleen te gebruiken in documentatie ter afwisseling van 
de standaard pay-off. Deze pay-off wordt gebruikt zonder logo.

	 Logo 100% wit op een blauwe achtergrond

	 Beeldmerk



website
MusicaTorium website



website
Lerarenwebsite



website
Portaal Leerlingenwebsite

De oude schrijflei in combinatie met een   
modern tablet. Het schoolbord wordt  
gecombineerd met de digitale techniek.



internet
	 	De ronde hoeken van het beeldmerk komen terug in pictogrammen 

en buttons.
  Het beeldmerk dient altijd de kleur blauw te hebben. 
  Lettertypegebruik: Voor ‘platte tekst’ Arial en voor menu-items (buttons) 

Eurostile LT

	 Avatar Sociale Media	 Pictogrammen website

	 Achtergrond Twitter

	 Favicon

Zwart: #000000  |  RGB 5|5|5

Donkergrijs: #242424  |  RGB 36|36|36

Lichtgrijs: #5F5F5F  |  RGB 95|95|95

Blauw: #009DDF  |  RGB 0|157|223

LERAAR

CONTACT

VIDEO
MATRIAAL

VIDEO
MATRIAAL

LESMATERIAAL
DOCENTEN

VIDEO
MATRIAAL

LESMATERIAAL
DOCENTEN

INFORMATIE
LEERLINGEN

INFORMATIE
LEERLINGEN

OPDRACHTEN
TOP 5 [+]

KLAS
RAPPORTAGE

OPDRACHTEN
TOP 5 [+]

KLAS
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OVERZICHT
VOORWERPEN
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briefpapier
	 Tevens bruikbaar als factuur

 A4-formaat
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            voor het basisonderwijs

Ehendae eaquature 
solupta turepel 
iquam, sinvendae 

Commo venihil in 

Con ex eos peris unt velis nonem esciae volupta dolupta sitesto esciis iur?

Mi, quam escilic ipicim facerferisti de elique vendest odipid endandant et 
dolorem poriat porem. Nam venias rerum ab ium exerit veliquidicae quibus 
doluptatem. 

Ut laccum estisci dolore que inis accatibus id mincte ni dendantia con res 
dolum hilis derumque veres est veneseque enis as quam aspelit asinusciatus 
eatem ut aped maiorem et, consed et rem coneces endiciis essendit offictem 
nonsernat omnime nimo Qui consequi doluptae eaquam voloratem arunti-
umque vent inctemo ditatque ne offic torecea rcillectae aut optur aut dolup-
tatio. Icta qui cum aut eost la est et maxim asperumque parciis etur?

Mi, quam escilic ipicim facerferisti de elique vendest odipid endandant et 
dolorem poriat porem. Nam venias rerum ab ium exerit veliquidicae quibus 
doluptatem.

Met muzikale groet,

Joske Geboers
Communicatie
www.musicatorium.nl 

	 info@musicatorium.nl
	 	www.musicatorium.nl
	 	KvKnr:	0123456

	 Lisdodde	42
	 	5931	TG		Tegelen
	 	Tel.	077	37	45	699

Footer e-mail
Aan	dit	bericht	kunnen	geen	rechten	worden	ontleend.	Dit	bericht	is	uitsluitend	bestemd	voor	de	geadresseerde.		
Als	u	dit	bericht	per	abuis	heeft	ontvangen,	wordt	u	verzocht	het	te	vernietigen	en	de	afzender	te	informeren.
Wij	adviseren	u	om	bij	twijfel	over	de	juistheid	of	de	volledigheid	van	de	e-mail	contact	met	de	afzender	op	te	nemen.

 e-mail tekst: zwart. Lettertype Arial.

 Onder naam + functie altijd website url opnemen (link)

 Boven de footer een link naar twitter opnemen



Banners

	 Formaat 40 x 150 cm en 150 x 40 cm

www.musicatorium.nl www.musicatorium.nl

www.musicatorium.nl



Folder

	 A4-formaat
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interactief muziekonderwijs

Digitale muziekles voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs

Art4U-Kunsteducatie
Bossebaan 605503 KC Veldhoven
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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding: behoefte aan nieuwe vormen van muziekeducatie

Art4U-kunsteducatie is werkzaam in de gemeente Eersel, Bergeijk en Veldhoven. In deze drie gemeen-
ten verzorgen wij muziek, dans en dramalessen.

Art4U- kunsteducatie constateert het volgende:
  Op elke school is er wel één docent werkzaam die veel affiniteit met muziek, dans of drama heeft. 

De kinderen bij deze docent zullen ook een jaar met leuke lessen in één van deze disciplines krijgen. 
Niet alle docenten hebben zo’n affiniteit met muziek, maar hebben weer andere kwaliteiten die in 
hun groep aan bod zullen komen. Met andere woorden: muziek, dans en drama komen vaak niet in 
alle groepen op een degelijke en uitdagende manier aan bod.

  Als een basisschool vakleerkrachten wil inhuren (kosten ongeveer € 59,- per uur) is hier vaak weinig 
of geen budget voor. Een project van 10 lessen in bijvoorbeeld groep 5 kost dus al snel € 590,- exclu-
sief materialen en reiskosten. Als er voor alle groepen 5 à 10 lessen gegeven worden, is dit eigenlijk al 
niet meer te betalen voor een gemiddelde basisschool. In de praktijk merken wij dat àls een school al 
budget heeft, dit vaak besteed wordt door de groepen 5 en 6 ongeveer 10 lessen aan te bieden, en 
de andere groepen krijgen 1 of 2 keer één workshop aangeboden. 

Samengevat: jaarlijks worden er maar summier leuke, uitdagende en kwaliteitsvolle muzieklessen gege-
ven. De redenen hiervoor zijn: de hoge kosten, tijdgebrek om een les goed voor te bereiden en minder 
affiniteit met muziek van de groepsleerkracht.

Doordat muzieklessen vaak incidenteel aangeboden worden ontbreekt het aan een coherente muzie-
kontwikkelingslijn die zich over de gehele basisschoolperiode uitstrekt. Dat willen wij veranderen met 
een passend product, waarbij kwaliteit en actieve begeleiding zeer belangrijk zijn. 

1.2. Doelstelling: muziekles voor iedereen.

Musicatorium: meer voor minder

Wij willen bereiken dat alle basisscholen vanaf november 2011 voor een acceptabel bedrag (ruim bin-
nen het schoolbudget voor cultuureducatie) een heel schooljaar degelijk onderbouwde muzieklessen 
kunnen aanbieden aan hun leerlingen. Het streven is om met hetzelfde budget niet één groep, maar de 
hele school van muziekonderwijs voorzien. 

Wij ontwikkelen een product, dat constant geüpdate wordt om op een betaalbare manier, kwalitatief 
hoogstaand en modern muziekonderwijs aan te bieden aan de basisscholen. Ook thuis kunnen de 
kinderen hier met de ouders mee bezig zijn. De betrokkenheid van de ouders is namelijk van essentieel 
belang.
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2. MUSICATORIUM: MUZIEKLES VOOR IEDER KIND

2.1. Wat bieden we aan?

Interactieve muziekles: moderne vorm van educatie
Musicatorium is een digitaal product dat via een website door de scholen ingezet kan worden. 80% van 
de lessen gaat over muziek, en de overige 20% wordt ingevuld met drama, dans, knutselen, tekenen, etc. 

Wat Musicatorium aanbiedt:
  Een betaalbare lesmethode voor muziekonderwijs.
  Een lesmethode, toegankelijk voor alle docenten in het basisonderwijs ongeacht hun muzikale ken-

nis en  achtergrond.
  Een doorlopende lesmethode die een volledige muzikale ontwikkeling garandeert van groep 1 tot 

en met 8.
  Een spannende lesmethode die aansluit bij de belevingswereld van het kind.
  Een lesmethode die het mogelijk maakt om muziekonderwijs ook thuis te kunnen volgen. Dit moet 

de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen stimuleren.
  Leraren handvatten geven om op actieve wijze de muzikale ontwikkeling van hun leerlingen te 

stimuleren en te toetsen via een digitaal leerlingvolgsysteem.
  Een lesmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden.
  Mogelijkheden om de lokale samenwerking tussen basisscholen, amateurkunstverenigingen en 

muziekscholen te versterken.
  De lessen worden digitaal aangeboden en gegeven door ervaren docenten en acteurs door middel 

van onze website.
  Kinderen kunnen op de website alle lessen en liedjes terugkijken, de lesbrieven downloaden en hun 

opdrachten maken. 
  Interactieve muzieklessen die activeren, motiveren, zorgen dat kinderen bezig zijn met muziek, en 

hen laten ervaren hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn.
  Aan bod komen: muziek, dans en beweging, drama, tekenen en knutselen.

In de praktijk: muziekles voor Pieter en Chantal (voorbeeld)

Pieter en Chantal zitten in groep 4. De groepsleerkracht zet les 3 aan op het digibord. Ze zien en horen een 
verhaal over prinsesje Miriam. Ze is morgen jarig! Ze ligt in haar bed en droomt over haar verjaardag.  
Vervolgens zoemt de verteller telkens in op muzikale onderwerpen. Er wordt een liedje gezongen, ze 
oefenen woordritmes en krijgen de opdracht om op de website de oren en het gezicht van 
Pepersnullewezel te downloaden. Deze kunnen ze mooi inkleuren en thuis op 
een doosje of blikje plakken. Nu hebben ze een Pepersnullewezel 
trommeltje dat ze volgende week gaan gebruiken in de muziekles. 

Eventueel kunnen ze samen met de ouders thuis de opdrachten 
maken en de liedjes zingen die op de website staan. Op deze manier 
worden ook de ouders betrokken. Uiteraard is het ook mogelijk dat 
de kinderen de opdrachten op school maken. De resultaten worden 
bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en de groepsleerkracht kan op 
de docentensite de resultaten bekijken.

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---
-

Pepersnullewezel knipplaat

Kleur de oren en het gezicht van pepersnullewezel in.

Knip de stukken uit en plak ze op je trommel.

Vergeet niet de oren om te vouwen op de stippelrand.

Met dit product krijgen alle kinderen de kans, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond en financiële  
mogelijkheden op een attractieve manier kennis te maken met muziek, dans en drama.

Muzikale ontwikkeling: actief bezig zijn met muziek

De muziekopleiding van Musicatorium heeft als doel dat kinderen op een systematische en leuke  
manier muzikale kennis, inzicht en vaardigheden verwerven, waarbij de beleving van muziek voorop 
staat. Ze leren de eerste beginselen van de taal van muziek en ontdekken hun muzikale mogelijkheden.
Er komen verschillende domeinen van het vak muziek aan bod, onderverdeeld in onder-, midden- en 
bovenbouw van het primair onderwijs. Alle kinderen zijn zowel actief als passief met muziek bezig en 
met alles wat daarbij hoort: instrumenten, bewegen op muziek, etc. 

Opbouw van het muzieklessysteem: 
Onderbouw:

  Zingen/stemvorming: voor- en nazingen van muzikale motieven, liedjes instuderen naar aanleiding 
van het verhaal, spelenderwijs ontwikkelen van het stemgebruik (bijv. dierengeluiden nabootsen). 

  Luisteren: benoemen wat je hoort (bijv. sfeer, dynamiek, stemming), verwerken van muzikale luister-
kennis, reproduceren van wat je gehoord hebt, onthouden wat je gehoord hebt, ervaren van  
programmamuziek (bijv. Carnaval des animaux van Saint-Saens). 

  Muziek maken: voor- en naklappen/-tikken, spelen op eenvoudige (zelfgemaakte) instrumenten 
(percussie, klokkenspel) 

  Bewegen op muziek: tekstueel uitbeelden van liedjes, bewegen of lopen op de maat, bewegings-
spelletjes op muziek, eenvoudige dansjes 

  Instrumentenoriëntatie: basale kennismaking met verschillende instrumenten en hun klank (bijv. 
door luisteropdrachtjes). 

  Creatief bezig zijn met muziek: zelf eenvoudige instrumenten knutselen, een tekening maken naar 
aanleiding van een muziekstuk of lied, het terug laten komen en verwerken van dagelijkse onderwer-
pen en indrukken in de muziekles (bijv. jaargetijden, Sinterklaas, tandenpoetsen).

Het is belangrijk om al het geleerde stelselmatig te herhalen om het leerproces te versterken en een 
referentiekader te vormen. 

Middenbouw:
  Zingen/stemvorming: voor- en nazingen van muzikale motieven, liedjes instuderen, zingend een 

gevoel of intentie overbrengen, ontwikkelen van het stemgebruik.
  Luisteren: benoemen wat je hoort, verwerken van muzikale luisterkennis, achterhalen van de beteke-

nis van wat je hoort, structureren van wat je hoort (beginselen van muzikale vormen) 
  Muziek maken: voor- en naklappen/-tikken, spelen op eenvoudige instrumenten (percussie, 

boomwhackers), ritmisch meespelen met een lied.
  Bewegen op muziek: tekstueel uitbeelden van liedjes, bewegen of lopen op de maat, drama, dans. 
  Instrumentenoriëntatie: kennismaken met de verschillende instrumenten en instrumentgroepen.
  Creatief bezig zijn met muziek: zelf instrumenten knutselen, een tekening maken naar aanleiding van 

een muziekstuk of lied, het terug laten komen en verwerken van dagelijkse onderwerpen en indruk-
ken in de muziekles (bijv. dromen, verliefdheid, boosheid, vakantie, vreemde landen/talen).  

  Oriëntatie van muziekstijlen en basale kennis van muziekgeschiedenis: kennismaken met de belang-
rijke grootheden en periodes uit de muziek (bijv. Mozart, Beethoven, Johan Strauss, blues, rock ’n roll, 
disco, pop, trance) in de vorm van een tijdreis. 
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Samenvatting

Webdesigners (decor, visuals, e.d.)  € 34.500,00 
Componisten  € 22.050,00 
Schrijven didactische onderdelen (lessen)  € 28.500,00 
Verhalen-/scenarioschrijvers  € 24.500,00 
Filmcrew (incl montage)  € 32.500,00 
Acteurs  € 21.500,00 
Programmeren database tbv leerlingvolgsysteem  € 24.990,00 
Programmeren Website  € 17.850,00 
Muzikanten  € 18.500,00 
Artistieke leiding  € 30.450,00 
ICT  € 22.500,00 
Algemene zaken/projectleiding  € 22.632,00 
Uitloop/meerwerk  € 8.000,00 
Totale kosten:  € 308.472,00 

De bovenstaande kosten zijn voor een deel al gedekt. Dit is mede te danken aan een subsidie € 30.000 van kunst-
balie Provincie Noord-Brabant, sponsoring van Bonsai media, Torium en de medewerking van vakmensen tegen 
gereduceerd tarief of in sommige gevallen zelfs op vrijwillige basis. Het onderstaande schema geeft een overzicht 
van de wijze van financiering (stand van zaken 13-07-2011).

Dekkingsplan

Kosten    
productontwikkeling: Ontwikkeling en uitvoering  € 235.000,00  
 Projectleiding  € 22.632,00  
 Programmeren website  € 42.840,00  
Onvoorzien uitloop/meerwerk  € 8.000,00  
   
 Totaal:  € 308.472,00  
Inkomsten:   
Torium: Ontwikkelling en uitvoering  € 57.750,00  18,72%
Art4U Projectleiding  € 22.632,00  7,34%
Bonsaimedia sponsoring  € 5.950,00  1,93%
Kunstbalie Subsidie  € 30.000,00  9,73%
Bijdrage deelnemers licensiekosten  € 98.000,00  31,77%
     
 Totaal:  € 214.332,00  69,48%
    
  Tekort:  € 94.140,00  30,52%
Inkomsten:    
Lopende aanvragen: KPN (in natura dmv webhosting)

Naast de bovenstaande inkomsten zijn we momenteel bezig met actieve fondsenwerving, om onze ambities met 
Musicatorium waar te kunnen maken. Dat doen we zowel bij cultuurfondsen als bij commerciële partijen die ons 
wellicht in geld of natura willen sponsoren

 BIjLAGE 1

DIDACTISCHE ONDERBOUwING

Inleiding

Bij het ontwikkelen van de Musicatorium-opleiding voor de basisschool zijn we uitgegaan van de moto-
rische, cognitieve en muzikale ontwikkeling van het kind en de kerndoelen voor het primair onderwijs. 
Na het onderstaande overzicht volgt een beknopte omschrijving van deze fases en ontwikkelingen, met 
daarachter bepaalde verwijzingen (bijvoorbeeld MOT1, COG4, MUZ3, KRN2). Deze verwijzingen komen 
terug in het lesmateriaal. Op deze manier is steeds de didactische onderbouwing bij het ontwikkelde 
materiaal terug te vinden.

Motorische ontwikkeling: 

 Slurffase (MOT1)
 Symmetrie fase (MOT2)
 Lateralisatie fase (MOT3)
 Dominantie fase (MOT4)

Cognitieve ontwikkeling:

 Leren
 Denken 
 sensomotorische fase
 pre-operationele fase (COG1)
 fase van concrete, logische operaties (COG2)
 fase van formele, logische operaties (COG3)

Muzikale ontwikkeling:

 Zingen (MUZ1)
 Luisteren (MUZ2)
 Muziek maken (MUZ3)
 Bewegen op muziek (MUZ4)
 Instrumentenoriëntatie (MUZ5)
 Muziekgeschiedenis (MUZ6)
 Oriëntatie van muziekstijlen (MUZ7)
 Backstage bij grote muziekproducties (MUZ8)

Kerndoelen primair onderwijs:

 Samenhang met andere leergebieden (KRN1)
 Leren communiceren door beelden, taal, muziek, spel en beweging (KRN2)
 Leren reflecteren (KRN3)
 Kennis verwerven over cultureel erfgoed (KRN4)
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MusicaTorium
MusicaTorium is een betaalbare digitale muziekles
methode met kant en klare muzieklessen voor het 
basisonderwijs, ontwikkeld voor gebruik op digibord. 
Het is toegankelijk en bruikbaar voor alle docenten in 
het basisonderwijs ongeacht hun muzikale kennis en 
achtergrond. MusicaTorium geeft leraren handvatten 
om op actieve wijze de muzikale ontwikkeling van hun 
leerlingen te stimuleren en te toetsen via een digitaal 
leerlingvolgsysteem.

Leerlingenwebsite 
Elke groep heeft zijn eigen (belevings)wereld, met 
daaraan gekoppeld een eigen website. Kinderen kun
nen op de website alle lessen en liedjes terugkijken, de 
lesbrieven downloaden en hun opdrachten maken. 
Hierdoor wordt het mogelijk om, naast de digitale les
sen op school, ook thuis actief met  muziek bezig te 
zijn. Dit is belangrijk om de betrokkenheid van ouders 
bij het onderwijs van hun kinderen stimuleren. Elke 
deelnemende leerling krijgt een unieke inlogcode.

Docentenwebsite
Elke docent krijgt een eigen inlogcode voor toegang 
tot de docentenwebsite. Daarop staan lesbrieven met 
extra tips en lesmateriaal voor de leerkrachten, er is 
een rechtstreekse koppeling naar de digitale lessen en 
toegang tot het leerlingvolgsysteem. Tevens kan de 
docent hier aangeven welke les in zijn of haar klas die 
week gegeven is, zodat de leerlingen thuis automa
tisch de juiste opdrachten te zien krijgen.

Meer informatie

www.musicatorium.nl

MusicaTorium: betaalbaar muziekonderwijs voor iedereen. Ons idee is dat alle kinderen, ongeacht leeftijd, 

sociale achtergrond en financiële mogelijkheden, op een systematische en leuke manier muzikale kennis, 

inzicht en vaardigheden kunnen verwerven, waarbij de beleving van muziek voorop staat. Ze leren de  

eerste beginselen van de taal van de muziek en ontdekken hun muzikale mogelijkheden.

Ons product biedt alle kinderen de kans om op een attractieve manier kennis te maken met muziek, dans 

en drama. De lessen worden digitaal aangeboden en gegeven door ervaren docenten en acteurs. Aan bod 

komen: muziek, dans en beweging, drama, tekenen en knutselen.

Doorlopende lesmethode
MusicaTorium is een doorlopende lesmethode van 25 
lessen per groep per jaar die een volledige muzikale 
ontwikkeling omvat van groep 1 tot en met 8. Alle les
sen zijn in een spannend verhaal gegoten, dat aansluit 
bij de belevingswereld van het kind. Het lesaanbod van 
MusicaTorium raakt rechtstreeks kerndoelen 54, 55 en 
56 uit het kerndoelenboekje voor het basisonderwijs, 
hoofdstuk Kunstzinnige Oriëntatie.

Muziekscholen en amateurkunst
MusicaTorium biedt mogelijkheden om de lokale  
samenwerking tussen basisscholen, amateurkunst
verenigingen en muziekscholen te versterken. Het 
pakket omvat arrangementen en aanvullende infor
matie voor amateurkunstverenigingen, zodat zij laag
drempelig kunnen integreren in het lesprogramma.
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digitaal onderwijs voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs

 muziekles
      voor het basisonderwijs

Interactieve muzieklessen die activeren, motiveren en zorgen dat 

kinderen ervaren hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn.



Overigen

	 Adreskaartje Voorzijde 	 Adreskaartje Achterzijde

	 Naambadge

	 QR-Code poster A3-formaat

info@musicatorium.nl
www.musicatorium.nl

 

T  077 374 56 99

interactieve muzieklessen
voor het basisonderwijs

Dave 
Ververgaard

www.musicatorium.nl

Ga naar
    de website


