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Symposium  
 

‘Lifelong Learning‘ 
 
Een van de doelstellingen van de NVZ is het stimuleren van na- en bijscholing in het 
kader van de permanente educatie, of wel 'life Long Learning’, van de zangdocent. 
Daarnaast wil de vereniging onderzoek op het gebied van zangtechniek, -methodiek 
en -didactiek stimuleren. Tijdens dit symposium gaan we inventariseren wat de leden 
willen en welke instanties ons daarbij kunnen helpen. Enkele onderzoekers zullen ver-
tellen wat ze op het gebied van de zangstem al hebben gedaan. Tijdens een paneldis-
cussie met diverse specialisten zullen de leden met hun vragen en ideeën gehoord  
worden. In de middag gaan we in workshops praktisch met dit thema aan de gang. 

 

Zaterdag 16 september 2017 
 
Prins Claus Conservatorium  —  Palmslag 20  —  9724 CS  Groningen 
 
Als locatie is voor Groningen gekozen omdat zich daar de leerstoel 'Life Long Learning 
in Music' bevindt. Zie voor informatie: https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/
kenniscentra/kenniscentrum-kunst-en-samenleving/lectoraten/lectoraten/lifelong-
learning-in-music?r=https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/overzichten/lectoraten 

 

Programma 
 
Vanaf 10.00 uur  ontvangst met koffie/thee 
 
10.20-10.40 uur  Inleiding Lifelong Learning door Linda Hendriks 
 
10.40-11.10  uur Lezing door Robert Harris 
 
11.10-12.00 uur  Lezing door Donald Miller 
 
12.00-13.00 uur Paneldiscussie o.l.v. Geert Berghs 
 
Lunch 
 
Workshops van 14:00-14:50 uur en van 15:00-15:50 uur 
 
Keuze uit de workshops:   Feedback geven door Mirabelle Schaub  

    Entrepeneurschap door Linda Hendriks 
    Improviseren door Karst de Jong  

         Intervisie door Ineke van Doorn en Jolande Geven (deel 1 en 2)  
 
16.00- 16.30 uur Plenaire evaluatie 
 
16.30 -16.45 uur Optreden Maria Kritsotaki 
 
 
Deelname aan dit Symposium is gratis (excl. lunch) voor leden van de NVZ en studenten van het 
Prins Claus Conservatorium. 

Niet leden betalen € 35,00, studenten die geen lid zijn €25,00. Voor de lunch rekenen we voor 
alle deelnemers een bijdrage van €5,00 (reserveren bij aanmelding en betalen bij binnenkomst).  

Aanmelden:  uiterlijk 9 september 2017  via secretariaat@zangpedagogen.nl. 
Graag erbij vermelden of je lid bent en of je wel of geen gebruik maakt van de lunch. 
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Voorwoord 
 
 
 
 

Intuïtie 

versus  

Wetenschap  
 

 

Irene Maessen, voorzitter 
 

 

 
A 

Dit keer brengen we voor de zomervakantie geen extra 

(thema-)bulletin uit over het symposium, maar een vertrouw-

de, goed gevulde editie boordevol met interessante artikelen. 

Natuurlijk staat er ook veel informatie in over het komende 

symposium ‘Lifelong Learning’ op 16 september 2017. Graag 

wijd ik dit voorwoord aan het laatste symposium dat onder 

mijn voorzitterschap in Groningen zal plaatsvinden. Het daar-

op volgende ‘symposium’ in 2018 zal de Eurovox zijn, in Den 

Haag! 

 

Tijdens dit symposium worden we ingewijd in het wereldwijde 

begrip ‘Lifelong Learning’. De Europese Commissie formu-

leerde het in 2000 als volgt: ‘Alle activiteiten die gedurende 

het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en 

competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of 

werkgelegenheidsperspectief te verbeteren’. Het leren ge-

beurt niet alleen in de jeugdjaren, maar men leert gedurende 

het hele leven. Het is persoonlijk, duurzaam, actueel, maat-

schappelijk en noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 

Aangezien het lectoraat ‘Lifelong Learning’ in de Hanzehoge-

school gezeteld is, zijn we dit keer te gast in Groningen. We 

beginnen die zaterdag wat later, zodat iedereen op tijd in Gro-

ningen kan zijn. 

 

Nieuw op het volgende symposium is een paneldiscussie met 

wetenschappers, een KNO-arts, een methodiekdocent, een 

logopedist, dit alles onder leiding van een zanger / weten-

schapper. ‘s Ochtends komen de wetenschappers aan het 

woord en ‘s middags zijn er vier keuze-workshops. Alle gasten 

zullen zich aan ons voorstellen in dit bulletin. De dag wordt 

afgesloten met een kort optreden van een studente uit Gro-

ningen, die door de NVZ financieel gesteund is om aan de YPP 

(het studentenprogramma) van het ICTV mee te doen, dat in 

augustus plaatsvindt in Stockholm (bekijk onze website voor 

meer informatie).  

 

Naar aanleiding van dit symposium borrelt bij mij de aloude 

vraag op hoe de twee schijnbaar met elkaar in tegenspraak 

zijnde begrippen zich verhouden: de wetenschap (meten is 

weten) en de intuïtieve bron van het musiceren. Hopelijk in-

spireert de introductie van het symposium in dit bulletin velen 

om de reis naar Groningen te aanvaarden en die dag samen 

bezig te zijn met het ‘Levenslange Leren’.  
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Om te beginnen zal dit initiatief, genomen door Herman van 

Doorn, jaarlijks plaats gaan vinden op elke laatste zaterdag 

van de maand januari. Daaruit kan opgemaakt worden dat het 

een geslaagde ochtend was, die vraagt om een vervolg, die 

smaakt naar meer. En dat in een tijd waarin reeds een veel-

heid aan prachtige nascholingscursussen geboden wordt. 

Waarom dan nog een nieuw platform en in welke behoefte 

voorziet ZEP? 

 

Voor mij persoonlijk: nog nooit eerder, in mijn 25 jaar HBO -

onderwijs, vergaderde ik met zoveel Nederlandse collega’s 

methodiek over de inhoud en de opzet van het vak op de ver-

schillende conservatoria. Dit eenmaal genoteerd hebbende, 

klinkt het behoorlijk onbegrijpelijk. Toch is het zo. Gedurende 

de ochtend bleek, zoals vermoed, het vak methodiek op de 

verschillende instituten volledig anders ingevuld. Het ene in-

stituut vliegt het vak vanuit het eigen leren aan, een volgend 

instituut vanuit het lesgeven, een derde vanuit modules rond-

om verschillende modellen en methodische parameters, een 

vierde met lesontwerpen als eindopdracht… Sommige institu-

ten werken opleiding-overschrijdend (bijvoorbeeld Jazz/Pop 

en Klassiek samen), sommigen hebben een buitenschools 

georganiseerde stage, sommigen kennen de collega’s didac-

tiek en pedagogiek van het eigen instituut niet, anderen wer-

ken ermee samen richting eindopdrachten. 

 

We zijn het tijdperk van ‘met gesloten deuren’ gelukkig ver 

voorbij. Iedereen is bereid van elkaar te vernemen en te leren. 

Het verbaast dan ook niet dat de termen life long learning en 

learning community op deze ochtend een plek kregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 

Tijdens het tweede deel van de ochtend brainstormden we in 

twee groepen over thema’s als life long learning en ‘richting 

het werkveld’ vanuit het vak methodiek. Daaruit volgden 

mooie gesprekken over de breedte van het werkveld, learning 

by doing, het goede voorbeeld geven, doelgroepen, de pracht 

van het vak, de onderzoekende houding als uitgangspunt, het 

eigen leren in de hoofdvakles als uitgangspunt, historisch be-

sef, de diepere bron aanboren, inspiratie als drijvende kracht, 

leren fouten maken, zelf materiaal leren ontwikkelen, nieuwe 

praktijken onderzoeken, zang(-les) als tool inzetten in de 21st 

century skills, alumni aan het vak verbinden… 

 

Deze dag stond in het kader van de ontmoeting en was voor 

herhaling vatbaar. De eerste stappen op het gebied van uit-

wisseling werden gezet en leidde die dag tot de oprichting van 

een ‘Zang Educatie Platform’ (ZEP) waarin we als HBO-

methodiekdocenten zang deze uitwisseling vastere vorm zul-

len gaan geven. Alleen al uit die eerste footprints haalde ik 

persoonlijk een wereld aan informatie en nieuwe denkrichtin-

gen. Ik voelde me gevoed en wil dat graag blijven meemaken. 

Op naar de volgende ZEP-bijeenkomst in 2018 of eerder. 

 

Annemarie Maas 

HKU UC – MEK – Lectoraat MP 

www.annemariemaas.nl  

 

Event Report 

  

       ‘Dag van de  

        methodiekdocent zang HBO NL’ 

                  

                 Annemarie Maas 

O p 28 januari 2017 troffen 17 (methodiek-)docenten zang uit alle hoeken van Nederland elkaar in het ge-

bouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. Collega’s uit Tilburg, Arnhem, Den Haag, Rotterdam, 

Utrecht, Haarlem, Groningen deelden curricula, werkvormen, opdrachten, einddoelen en vooral: vragen en ver-

langens omtrent het vak methodiek en de aanpalende vakken als pedagogiek, didactiek, fysiologie en anatomie. 

ZEP (Zang Educatie Platform) werd geboren en een besloten facebook pagina werd opgericht. 
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               Marjolein Koetsier 
 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorbereiding van auditeren kennen we verschillende 

aspecten. Behalve de zeer belangrijke vocale en muzikale 

voorbereiding (1), zullen we ook iets over presentatievaardig-

heden kunnen vertellen (2). Daarnaast is het belangrijk dat we 

ons ook bewust zijn van het mentale aspect (3), dat verbon-

den is aan auditie doen .  

 

Ik ga in dit artikel vooral uitgebreider in op dat mentale stuk, 

waaraan we als zangdocent ook ons steentje kunnen bijdra-

gen, ook al lijkt het soms van ondergeschoven belang. Je bent 

natuurlijk zangdocent en geen prestatiepsycholoog, maar… je 

wilt het beste voor je leerling, dus iets daarover weten kan tot 

gevolg hebben dat leerlingen meer resultaat zullen hebben 

met hun audities. En wanneer je voelt of ziet dat er op dat 

mentale aspect te veel dwars zit, kun je natuurlijk altijd door-

verwijzen naar een mentale- of carrièrecoach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Alles staat of valt met een goede voorbereiding. 

Je leerling gaat dus auditie doen. Ook voor jou als zangdocent 

een spannende aangelegenheid, want je wilt graag dat de 

leerling het goed doet en dat je trots kunt zijn. Bovendien kun 

je worden afgerekend op het resultaat. Althans, dat kan zo 

voelen. Bedenk echter altijd, dat uiteindelijk de leerling zelf 

verantwoordelijk is wanneer jij, als zangdocent, naar eer en 

geweten het allerbeste voor haar hebt gedaan. 

 

1 .    Vocale en muzikale voorbereiding 

Als eerste werk je natuurlijk met de leerlingen grondig aan de 

vocaal-technische en muzikale aspecten van de uit te voeren 

stukken. De leerling zal zo zeker als mogelijk moeten zijn wat 

betreft de zangtechniek, de noten en muzikale invulling en 

interpretatie.  

 

De uit te voeren stukken moeten ook goed passen bij het ni-

veau van de leerling en graag worden gezongen. Tot zover 

heb je als zangdocent je best gedaan en de leerling goed voor-

bereid. Meer kun je  aan deze aspecten niet doen. Maar er is 

wel meer werk aan de winkel. 

 

2.    Presentatievoorbereiding.  

Naast de vocale en muzikale voorbereiding heb je hopelijk 

ook met de leerling gewerkt aan haar presentatie. Hoe staat 

ze erbij? In het beste geval is dat met een goede zanghouding 

al ‘gecoverd’. En ook een bewuste interpretatie van het reper-

toire zal zeker bijdragen aan een goede presentatie. Maar 

denk bijvoorbeeld ook eens aan heel praktische kanten, zoals 

kleding, meegebrachte kopieën voor de pianist en hoe ziet 

een cv, biografie of resumé er eigenlijk uit? 

 

 

Van ‘au-ditie doen’ naar 

succesvol auditeren 

‘Au’-ditie doen...

W anneer je leerling auditie gaat doen, dan wil je dit natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden. Je gunt je 

leerling alle succes van de wereld, toch? In dit artikel wil ik uit de doeken doen, welke mogelijke voorbe-

reidingen het succes van je leerling kunnen vergroten, en hoe jij daar mee kunt helpen als zangdocent. Ik han-

teer het woord ‘zangdocent’ en spreek over een ‘zij’, wanneer het over de leerling gaat. Het kan natuurlijk ook 

‘zangdocente’ en ‘hij’ zijn.  
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a)   Wat stuur je aan of neem je mee voor de jury? Een cv, 

resumé of biografie? Het voert in dit kader te ver hier dieper 

op in te gaan. In onderstaande linkjes staan voorbeelden van 

de verschillende mogelijkheden voor professionele zangers. 

Op Google is alles te vinden! Zie bijvoorbeeld: 

 

http://www.operaamerica.org/content/about/Artists/

Downloads.aspx 

 

http://theoperastage.com/2014/04/18/optimize-your-opera

-singer-cv/ 

 

https://www.kent.ac.uk/careers/cv/actorcv.htm 

 

b)   Kleding. In het algemeen geldt dat je beter overdressed 

dan underdressed kunt zijn. Dit hangt natuurlijk ook af van de 

situatie. Kleed je naar de situatie en het repertoire. Laat het 

gezonde verstand werken en maak dit aspect in ieder geval 

bespreekbaar met je leerling. Weet dat het een belangrijke 

indruk maakt hoe je er uit ziet. Het lijkt een open deur, maar… 

 

c)   Moet je handen geven en aan wie? Dit hangt ook erg af 

van de situatie. Bij een grotere jury volstaat het alleen de 

voorzitter een hand te geven. Sta je op een podium en is de 

jury in een zaal, dan zal dat moeilijk gaan en zou je bijvoor-

beeld een klein buiginkje kunnen maken. 

d)   Zorg dat de leerling weet dat het repertoire doorgaans 

uit het hoofd gezongen moet worden en dat er een goede 

partituur is, of goed geplakte kopieën zijn voor de pianist. Het 

is van belang dat al deze zaken in de les aan de orde zijn geko-

men, als voorbereiding op de auditie. Hoe de presentatie tij-

dens de auditie verder zal verlopen hangt, naast de eerder 

genoemde voorbereidingen, ook af van de mentale conditie 

van de leerling.  

 

3.   Mentale voorbereiding. 

Mentale voorbereiding kan ook, net als vocale en muzikale 

voorbereiding trouwens, al beginnen lang voordat de auditie 

plaats vindt. Wat gaat er om in het hoofd, hoe is de mindset 

van de leerling? Ook al ben je als zangdocent geen mentale 

coach, toch is het goed om te weten hoe iemand er mentaal in 

staat. Wanneer je denkt dat er wat dat betreft te veel aan 

mankeert, en dat het buiten jouw vakgebied valt, kun je na-

tuurlijk altijd, als eerder gezegd, doorverwijzen naar een men-

tale- of carrièrecoach. Hieronder een aantal mentale aspecten 

waar je als docent eens over zou kunnen nadenken, hoe je 

daar mee omgaat.  

 

a)   Positieve zelfspraak. Heb weet van wat er in het hoofd 

van de leerling omgaat. Wat denkt zij over zichzelf? Hoe 

spreekt zij zichzelf toe? Zitten er allemaal negatieve gedach-

ten in haar hoofd? Zorg dan dat de leerling zichzelf positief 

toespreekt. ‘Ik kan dit, ik ga dit doen, deze aria is geknipt voor 

mij. Deze rol past mij helemaal’. Zelfs na een goede vocale en 

muzikale voorbereiding lijkt dit logisch, maar we weten alle-

maal dat het soms niet zo werkt. En we kennen allemaal wel 

die akelige stemmetjes in ons hoofd die ons totaal iets anders 

vertellen. Draai de strekking van die negatieve zelfspraak 

eens om.  

 

b)   Zorg dat de leerling weet hoe zij reageert onder invloed 

van stress. Zenuwen zijn á priori niet verkeerd. Je hebt de 

adrenaline zelfs nodig! Maar bij extreme zenuwen is het goed 

te weten in welke modus iemand schiet. Is er sprake van een 

vecht-, vlucht- of ‘freeze’/verlamming-modus? Wanneer het 

een vechtmodus is, met een verhoogde spiertonus, is het bij-

voorbeeld zaak om goed uit te ademen, het teveel aan vecht-

lust weg te ademen en de spiertonus te verlagen. Bij een 

vluchtreactie met juist een verlaagde spiertonus, die vaak 

ontaardt in slapte, is het dus juist goed heel actief in te ade-

men. En bij het ‘freeze’/verlamming-gevoel, het gevoel alsof 

je in een bewustzijnsvernauwing terecht gekomen bent, is het 

goed om te bewegen en jezelf niet te dwingen stil te staan. 

Weet hoe je leerling reageert en anticipeer daar bij stress eens 

op door ze iets totaal anders te laten doen dan de automati-

sche reactie.  

 

c) Train aandacht en focus. Raad leerlingen bij extreme 

angst voor auditeren een mindfulness-training aan. Dit kan 

enorm helpen bij het ontwikkelen van lichaamsgevoel. Het 

onderkennen van wat stress doet en het weten hoe je in het 

hier en nu kunt blijven is zo belangrijk.  
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Een tip die de leerling kan helpen tijdens de auditie, is het tel-

len van haar stappen, wanneer ze het podium oploopt. Daar-

naast is het bewust opmerken van de ruimte waarin ze zich 

bevindt een goede manier om in het moment te blijven.  Ook 

hun innerlijke focus zal veel scherper worden door meditatie.  

 

d)   Laat de leerlingen heel goed weten wat hun taak is. 

Wat moeten ze doen op het ‘moment suprême’? Zodra ze 

met hun aandacht elders zijn, bij afleidende gedachten over 

bijvoorbeeld de jury, een slechte akoestiek of een mislukte 

toon, moeten ze direct terug kunnen grijpen op wat ze wel 

moeten doen. Het moet heel helder zijn wat ze willen, wat er 

moet gebeuren. Muziek maken, een verhaal vertellen, een 

emotie laten horen. Soms even opletten dat een bepaalde 

toon lukt en dan weer verder met de muziek. Zodat ze niet 

verzanden in cirkels van aandacht waar ze niet moeten zijn.  

 

e)   Wat ook kan helpen als voorbereiding, is het visualiseren 

van de auditie. Laat de leerling zich de auditie zo gedetail-

leerd mogelijk voorstellen. Dit geeft een goede focus tijdens 

het ‘echte’ moment. De hersenen hebben het werk al een keer 

gedaan en zelfs de spieren herinneren zich wat ze moeten 

doen, waardoor er meer kans is op een succesvol optreden.  

 

f)   Rituelen kunnen helpen om rustig te worden. Op tijd 

komen, een speciale manier om je tas in te pakken, je aan te 

kleden of make-up aan te brengen, zijn allemaal manieren die 

er voor zorgen dat er meer kalmte kan ontstaan.  

g)   Adem- en ontspanningsoefeningen. Welke dat kunnen 

zijn is afhankelijk van de reactie van de leerling op stress. Lees 

ook (eerder in dit artikel) over de fight-, flight- en freeze-

modus.  

 

h)   ‘Fake it till you make it’. Ofwel: Doen als of! Dat klinkt 

inderdaad ‘fake’, maar de energie, die bij deze mindset hoort, 

zal meer bijdragen aan een goed resultaat dan wanneer de 

leerling de auditie ingaat met een negatieve energie, die een 

contraproductief effect heeft op lichaamstaal en op uitstra-

ling.  

 

i)   Zorg ervoor dat de leerling, bijvoorbeeld bij een opera-

auditie, echt in staat is dat te doen in één aria, wat een hele 

operarol verlangt. Dan voelt het bij een afwijzing niet dat ze 

niet goed genoeg was, maar dat de jury een ander type stem/

persoon/karakter zocht. 

 

Conclusie 

Naast een muzikale en vocale voorbereiding op auditeren, is 

er enorm veel te halen en te verbeteren met een optimale 

presentatie in meerdere opzichten. En die presentatie, én dus 

ook de auditie, zal weer meer gedijen met een goede mentale 

voorbereiding. Wanneer je als zangdocent daar niet altijd op 

in wilt of kunt gaan, is het belangrijk, bij een bepaalde auditie- 

angst, dat de leerling de weg weet te vinden naar een mentale 

coach of prestatiepsycholoog.  

 

Dit artikel helpt je als zangdocent hopelijk op weg stil te staan 

bij het mentale aspect dat komt kijken bij auditeren. Zorg dat 

de leerling veel oefent met zoveel mogelijk van de bovenge-

noemde aspecten en wijs haar er op, dat ze aardig mag zijn 

voor zichzelf. Dit laatste zal zeker helpen in de voorbereiding 

op de auditie en vervolgens naar succes met de auditie. 

 

Een mooie taak voor zangdocenten om te begeleiden in ta-

lent, dat kan gaan bloeien, dat kansen krijgt en kansen kan 

pakken. Ons zangvak dat zo wordt voortgezet en een 

‘constante’ is in een steeds veranderende wereld. Wat is er 

mooier dan daar aan bij te dragen?  
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Piano 

of 

app? 
 

 

 

 

 

 

Dat kinderkoor was een zogenoemd klassenkoor: verspreid 

over de stad repeteerden wekelijks kleine koorklassen onder 

leiding van assistenten, en bij uitvoeringen kwam dat allemaal 

bij elkaar onder de hoede van de ‘echte’ juf, de hoofddirigen-

te. Momenten waarop zij de klas ‘kwam doen’ waren heerlijk, 

want ze begeleidde fantastisch op de piano. Nóg indrukwek-

kender waren voor mij de uitvoeringen; die werden begeleid 

door een professionele pianist én er werd meerstemmig ge-

zongen! Hoe kwam dat toch, dat zingen in zo’n éénstemmig 

klasje bij mij altijd het gevoel opriep van ‘alleen is maar al-

leen’, en dat die sensatie van ‘echt muziek maken’ pas los-

kwam bij de canon, de meerstemmigheid, de harmonie? 

Twee jaar later zong ik voor het eerst in het jongenskoor de 

koralen van Bachs Matthäus Passion. Die werden ingestu-

deerd door de eerste klarinettist van het orkest (logisch; die 

had bij Bach niks te zoeken…), dus éénstemmig. Nooit ver-

geet ik die eerste repetitie met de volledige bezetting: twee 

koren, twee orkesten. Een overdonderende sensatie van har-

monie en polyfonie, die insloeg als een bom! En intussen 

knaagt de vraag: hoe kwam het toch dat ik, als ik eenmaal 

wist (innerlijk hoorde..?) wat ‘eronder stond’, die koralen feil-

loos uit het hoofd kon zingen?  

 

Eén ding stond na verloop van tijd als een paal boven water: 

als ik ‘verder’ zou met muziek, dan moest en zou het zijn met 

een akkoord-instrument. Kwam dát even goed uit. Bij ons 

thuis stond, zoals in bijna elk gereformeerd huisgezin, een 

harmonium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Als kleuter klom ik, als Pa zo welwillend was de balg te bedie-

nen, op zijn knieën om zélf te ‘spele’, en ik schijn daarbij al 

snel gevonden te hebben dat twee toetsen naast elkaar wat 

schrijnend klonken, en het juist ‘fijn’ klonk als je er telkens een 

oversloeg. Zonder er zelf enig benul van te hebben zat ik dus 

drieklankjes te ‘prutsen’. Bén je ‘t, of wórd je ‘t? Overbodig te 

vermelden dat de heerlijkheid compleet was toen ik, bijna 

negen, echt les kreeg op dat ding. 

 

Je zou mogen verwachten dat verdere muzikale ontwikkeling, 

van leuk spelende middelbare scholier via vakopleiding rich-

ting ‘beroeps’, geleidelijk aan wel een antwoord zou weten te 

geven op de hierboven opgeworpen vragen. Het tegendeel is 

waar.  

 

Deel 2 

van een tweeluik over het 

instrumentaal begeleiden 

van leerlingen tijdens de 

zangles.  

Jelle Stellingwerf 

 

Z ingen was bij ons thuis zoiets als eten en drinken: doodgewoon en alledaags. Voor zover ik me herinner 

zong mijn moeder, mits goed gehumeurd, altijd. Het lag dan ook meer dan voor de hand dat ik op zesjari-

ge leeftijd ging zingen in een kinderkoor, samen met een ouder zusje. Herinneringen daaraan zijn dierbaar, 

maar zetten je, in de loop van je muzikale leven, ook aan het denken over het muzikale ontwikkelingsproces. 

Bén je muzikaal of word je dat? En hoe dan? En als je weet (of er vanuit gaat…) dat het is te stimuleren, hoe 

pak je dat dan aan?  
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Mijn jaren als docent Algemene Theoretisch Vakken brachten 

me weliswaar in contact met vele, vele studenten van evenzo-

vele muzikale voorgeschiedenissen, achtergronden, docenten 

en welke vormende factoren dan ook, gaven natúúrlijk ook 

gelegenheid om via open of meer heimelijk onderzoek naar 

latent, zeg maar ‘innerlijk’ harmonisch waarnemen, erachter 

te komen of iederéén innerlijk harmonisch hoort…, maar een 

zinnig en eenduidig antwoord op die vraag heb ik vooralsnog 

niet kunnen formuleren. Natuurlijk, het hielp enorm dat ik als 

het ware werd overspoeld met ‘proefkonijnen’, zonder dat 

deze enig vermoeden hadden van mijn nieuwsgierigheid naar 

bepaalde solfège-technische vraagstukken.  

 

Buitengewoon oneerbiedig hadden mijn collega’s en ik de 

gewoonte om de kudde te verdelen in zgn. éénbalkers en 

tweebalkers. Moet ik dat uitleggen..? Vaak was het eerst even 

schrikken, dan lachen om deze terminologie, maar de bedoe-

ling was gauw uitgelegd: wie van jongs af geleerd heeft om te 

spelen/zingen/lezen/denken/voelen (en vul maar aan…) van 

één notenbalk, die staat aanwijsbaar anders in het vak solfège 

dan degene die niet anders weet/doet (en vul maar weer 

aan…) dan lezen van twee of meer notenbalken, in drie-, vier- 

of nog-meer-stemmigheid. Maar waarin zit dat verschil dan 

precies, en in hoeverre is het gerelateerd aan de vaardigheid 

tot latent horen? Zijn alle tweebalkers in staat tot innerlijk 

harmonisch horen, en ontbreekt het elke éénbalker ten enen-

male aan die vaardigheid? De ervaring leerde al snel, en tot 

mijn grote opluchting, dat het zo zwart-wit niet in elkaar zit. 

Maar hoe dan wel? 

 

Een leuk experiment is om, gewoon tijdens de solfège-les, een 

bonte groep studenten te confronteren met relatief simpel 

melodisch materiaal dat, al dan niet opzettelijk (dus ‘na-

bewerkt’…) harmonische wijzigingen ondergaat. Het klassie-

ke repertoire biedt daartoe uit alle stijlperioden mogelijkhe-

den te over. Een voorbeeld uit de barok: de overbekende me-

lodie van O Haupt voll Blut und Wunden (Johann Crüger 1656, 

afgeleid van een liefdesliedje van Hans Leo Hassler). Bach, de 

grote ‘harmonisator’, laat die melodie alleen al in de Matthäus 

Passion een keer of vijf voorkomen, en verder in het Weih-

nachts Oratorium en een aantal cantates. Bijzonderheid: in 

diverse toonsoorten, en telkens anders geharmoniseerd.  

 

 

 

Opdracht: zing de melodie, en luister naar de begeleiding. 

Uitkomst: van de proefkonijnen die tevoren niet bekend wa-

ren met dit materiaal – dat komt nog voor, jazeker! – melden 

de minst harmonie-gevoeligen feilloos het verschil in toon-

soort, maar verder geen verschil, “want ik heb zes maal de-

zelfde melodie gezongen, op verschillende toonhoogten”. De 

harmonici binnen de proefgroep melden wél verschil, vari-

ërend van “het klonk anders” tot details als “dat halfslot krijgt 

daar een andere wending” en “die regel loopt langs meer mi-

neurtrappen”. Je zou nu logischerwijs een ‘match’ verwachten 

met de eerder genoemde categorieën één- en tweebalkers, 

aldus ‘bewijzend’ dat éénbalkers niet, en tweebalkers wél har-

monisch gevoelig zijn. Mis! Die trend in enigszins waarneem-

baar, maar een 1-op-1-match? Beslist niet. 

 

Een ander voorbeeld: Da unten im Tale (Johannes Brahms 

1894, WoO 33, 49). Een doodsimpel liedje ‘im Volkston’, de 

vier coupletten even simpel als briljant geharmoniseerd, met 

telkens hetzelfde korte tussenspelletje.  

Opdracht idem: zing de melodie en luister naar de begelei-

ding. De groep weet van het strofisch karakter (tevoren ver-

teld), verwacht dus telkens andere tekst met identieke bege-

leiding, maar de begeleider speelt z’n spelletje vals, en wijzigt 

de harmonisatie eerst bescheiden, later nadrukkelijker. Wie 

van het bonte gezelschap slaat het eerst alarm, en is dat dan 

een één- of tweebalker..? En weer blijkt op bescheiden schaal 

de bovengenoemde trend, maar die wordt ook hier gelogen-

straft door de uitersten: er zijn heus éénbalkers die ‘er boven-

op zitten’, en evenzeer tweebalkers aan wie praktisch alle 

harmonische grappenmakerij voorbij gaat. Zeg het maar…      

 

Waartoe al deze ontboezemingen? Het grappige is, dat uit al 

deze probeersels een conclusie tevoorschijn kwam die ik niet 

heb zien aankomen, misschien wel omdat deze juist zo voor 

de hand ligt. Het is een bekende onderzoeksvalkuil: richt je je 

volgspot, vanuit een bepaalde hoek, op een bepaald onder-

werp, dan ben je onbedoeld praktisch blind voor een andere 

invalshoek of een aanpalende kwestie, hoe logisch die andere 

optiek of dat verwante onderwerp ook kunnen zijn. Hoe dan 

ook: de uiteindelijke eyeopener was in dit geval dat de mede-

werkenden, groep of individu, één- of tweebalker, zanger of 

instrumentalist, beginnend of ervaren, praktisch zonder uit-

zondering beter zingen mét begeleiding dan zonder.  
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Open deur..? Misschien. Maar vraag je verder, dan komt men 

(eveneens praktisch zonder uitzondering!) op de proppen, de 

één kundig formulerend, de ander zoekend naar woorden en 

termen, met de uitleg dat een harmonisch fundament, mits je 

er gevoelig voor bent of bezig bent te worden (!), sturend en 

steunend werkt bij het zingen, of het nu gaat om een simpele 

solfège-oefening, een barok-aria, een lied uit de Romantiek – 

name it! 

 

Ik zou kunnen uitweiden over de juistheid van die conclusie, 

hoe feeling voor latente harmonie (het innerlijk horen) een rol 

kan spelen, hoe kennis (en vaardig horen…) van harmonische 

basisfuncties (tonica, subdominant, dominant) hierin van 

groot belang is etc., maar dat lijkt me meer iets voor een 

workshop of iets van dien aard. Mijn warm pleidooi aan de 

zangpedagogen is en blijft: als een leerling tijdens de les inge-

studeerd repertoire laat horen, laat hem of haar dan niet ‘a 

capella zwemmen’, maar begeleid die leerling zoveel als mo-

gelijk. Maar dan duikt natuurlijk meteen een praktisch pro-

bleem op: een repetitor trek je niet zomaar van de plank, en 

niet iedere zangpedagoog is vaardig (genoeg) aan de piano. 

Als ik denk aan al die examens in het steunvak piano, met hun 

soms tenenkrommende afloop… Tja, geen leuk gegeven, 

maar het is wél de realiteit: zangpedagogenland loopt niet 

over van pianistieke virtuositeit. “Ieder z’n vak”, is dan vaak 

het ietwat dubieuze weerwoord… 

Maar wie niet sterk is moet slim zijn. Deel 1 van dit tweeluik 

(in het vorige Bulletin) maakte al overduidelijk dat de moder-

ne tijd gelukkig bijspringt. Maak er gebruik van! Zorg ervoor 

dat je leskamer is uitgerust met doelmatige afspeelappara-

tuur – een goed klinkend setje knoop je in no time aan je pc en 

kost tegenwoordig een habbekrats! – en houd een relevante 

begeleiding als het ware onder de knop, klaar om bij te sprin-

gen.  

 

Op Youtube en daaraan verwante webplekken zweeft van 

alles aan dienstbaar spul, maar daarnaast zijn er de specialisti-

sche sites die ingespeelde begeleidingen van de meest uiteen-

lopende aard aanbieden, soms gratis, meestal tegen een 

schappelijk prijsje. Ik noem een paar. 

 

 

 

Op www.pianoaccompaniments.com vind je, naast een aardi-

ge serie ‘free tracks’, een heuse mp3-store met tal van bege-

leidingen in het klassieke repertoire, tegen geringe betaling. 

Bijzonderheid: zit de begeleiding die je zoekt er niet bij en heb 

je ‘m dringend nodig, dan levert men op bestelling. De site 

verwijst door naar banatzianou.tradebit.com, waar bekend 

opera- en oratoriumrepertoire goed vertegenwoordigd is. 

 

 

 

 

 

Een aanrader is www.youraccompanist.com. De homepage 

vat het samen: downloadable piano accompaniments for 

voice: opera, operetta, lieder, art song. Ik zou zeggen: take your 

pick! 

 

Kijk ook eens op www.mp3accompanist.com 

 

 

 

 

 

 

en www.pianotrax.com. De laatste richt zich wat meer op de 

lichte muziek, maar heeft ook klassiek in huis.  

Alle succes! 
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                   Willemijn van Gent 
 

 
 

 

 

 

 

Margreet studeerde bij Annie Hermes en Corrie Bijster. Naast 

een carrière als solozangeres is ze jarenlang hoofdvakdocent 

zang in Rotterdam en Amsterdam geweest. Nu geeft ze privé-

les thuis en masterclasses over de hele wereld. In de pauze 

van de masterclass stel ik Margreet een paar vragen.  

 

Wie was jouw grote voorbeeld?  

Dat was toch Dieskau, daar heb ik het van geleerd, dat zingen. 

Minimaal naar buiten, klein op de dictie, prachtig op z’n li-

chaam. (Maakt met de handen twee lijnen: verticaal vanaf de 

navel naar boven en horizontaal van achter naar voren ter 

hoogte van de mond). Er is niemand die dat zo mooi demon-

streert. Toen ik dat zag dacht ik: dat is alles anders dan wat ik 

doe. Dus dat ga ik eens proberen. Het zag er zo makkelijk uit. 

Dat leek me het einde. Dat je kon inademen en dat je dan in 

die klank bleef. Dat was echt mijn grote voorbeeld. En daarna 

Mirella Freni, Theresa Berganza vond ik ook geweldig.  

 

Wat was een eyeopener voor je? 

Dat zingen zo ontzettend gebaseerd is op adem en lichaam en 

dat je nooit met je instrument moet manipuleren. Dat het 

altijd gaat om contact met die lucht. En dat dát de ontspan-

ning van je strottenhoofd geeft. En ook dat kleine in je mond, 

dat is geen grote plek en geen grote beweging. 

 

Wat is een vast onderdeel van jouw les? 

Ik laat ze eerst zingen hè. En dan krijg je in de gaten wat wel 

en niet klopt. Ieder mens heeft een eigen thema. Sommigen 

hebben zo’n slappe dictie dat de adem daar niet op reageren 

kan. Anderen hebben permanent een hoog strottenhoofd, 

waardoor je ook geen contact met de adem kunt hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass report 

            Interview  —  Margreet Honig 

O p 13 februari 2017 gaf Margreet Honig een masterclass aan zangstudenten van het conservatorium in 

Amsterdam. Om inspiratie op te doen voor mijn eigen lespraktijk mag ik een dagje meekijken over de 

schouder van deze ‘eminence grise’ van het zangonderwijs in Nederland.  
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En dan zijn er bij die de inademing mee naar boven trekken. 

Dat gebeurt ontzettend veel. Hoe ze daarbij gekomen zijn? 

Dat vind ik zo typisch. Ik ga altijd weer terug naar de basis, de 

adem.  

 

Wat is je gouden tip voor zangpedagogen? 

Rust en geduld. En dat je, als het na een half jaar nog niet 

gaat, niet meteen begint te denken ‘misschien weet ik het ook 

niet’. Ik denk dat we allemaal weleens hebben dat er iemand 

bij je piano staat en je denkt: mijn hemel, waar moet ik begin-

nen. Laat ik nou maar eerst met ademoefeningen beginnen 

en eens kijken of er dan (neuriet een glissando) wat resonans 

op komt. Goed, dat probeer je en het gaat helemaal niet. Van 

geen kant gaat het, alles zit vast. Die adem gaat meteen weer 

omhoog. En dan heb je iemand in dat lichaam laten komen, 

dan gaat alles wapperen. En dan denk je ojee! En dan is er bij 

ons vaak een stemmetje dat zegt ‘misschien ben je geen goe-

de lerares’. En dat is voor ons een gevaar. We moeten rustig, 

op hetzelfde… Weet je, in het begin heb ik ook weleens ge-

daan dat ik na een poosje dacht, dit werkt niet, laat ik eens 

wat anders proberen. Neeee, je moet het de tijd geven. En 

volhouden. Met een vriendelijk gezicht en positief blijven. 

Want anders worden zij ook gek. En blijven uitleggen. En zeg-

gen: je leert het wel. Want zij denken ook ‘ik leer het nooit’. 

Het is aan beide zijden onzin.  

 

 

Wat vind jij nog dat er onderzocht moet worden? 

Bedoel je over de stem? Ja, over het zangonderwijs. 

Weet je wat ik vind waar we allemaal aan moeten werken, of 

eigenlijk tegen moeten protesteren? Dat is dat we eigenlijk te 

kort tijd hebben. Ik ben een luxepaard, ik heb nu alleen maar 

privéleerlingen. Maar dat je het op de conservatoria tegen-

woordig voor elkaar moet krijgen in één uur in de week. Dat er 

geen echt goede taallessen meer zijn, er is nauwelijks logope-

die. Soms kan je kiezen voor een paar lessen Alexandertech-

niek. Maar daarna weer niks. Dan een paar lesjes Feldenkreis, 

maar er is voor niks echt tijd. En die arme leraren, ik heb het 

echt met ze te doen. Want ze moeten in vier jaar iemand 

klaarstomen. 

 

 

 

 

Ik vind dat we allemaal moeten véchten en blijven zeggen: 

nee, zo gaat het niet. Zo kunnen we onze zangers niet goed 

opleiden. In het buitenland is het volledig anders.  Ze hebben 

alles: alle talen, altijd logopedie, iedere week liedklassen. Ook 

veel meer tijd voor methodiek, daar gaan ze echt met die stu-

denten die boeken doorlezen. Ja, meer tijd. Juist voor de zan-

gers. Die instrumentalisten zijn allemaal zo vroeg begonnen. 

Die komen hier en dan kunnen ze al viool spelen. Wij moeten 

het instrument vaak nog opbouwen, praten over het strotten-

hoofd en de adem. Toen ik hier les gaf kon ik eerst rustig in 

twee jaar basis bouwen, en natuurlijk ook muziek maken. 

Maar niet dat je telkens weer programma’s moet verzinnen 

voor examens terwijl je nog helemaal niet zover bent met die 

leerling. Die spanning had ik vroeger niet. Wij hadden vijf, zes 

jaar. In mijn laatste jaar begon dat al, en dan gaf ik ze maar 

extra privéles. Wat ik wel goed vind is dat ze tegenwoordig 

zoveel leerling-concerten doen. Voor elkaar, en dan de leraren 

erbij. Dat is leuk, dan kan je van elkaar leren. Dan moeten ze 

zo’n mooi programma maken. Maar ja, ik heb dus meer een 

boodschap naar het beleid: er moet meer geld bij voor zang-

onderwijs.  

 

Als afsluiting nog even iets anders, jij doet veel met zen en 

meditatie. Wat doet dat met de stem? 

Ja, ik doe dat in twee cursussen in Frankrijk. En dat is zo leuk! 

Ze worden er heel rustig van. Of ze het nu leuk vinden of niet, 

ze moeten in de ochtend een uur stil zitten. En omdat ze leren 

gewoon een beetje door te ademen en te zitten krijgen ze rust 

en kan je daarna op de les echt goed werken.  

 

 

Citaten van Margreet tijdens de masterclass in Amsterdam: 

 ‘Zuig de lucht aan’. 

 ‘Laat de toon in je lijf vallen’. 

 ‘Talk in de middle of your mouth’. 

 ‘Adem is werken, de resonans is het cadeau’. 

 ‘Voel dat lijf lekker’. 

 ‘Blijf lucht geven’. 

 ‘Blijf stromen, niet pakken’. 

 ‘Altijd contact met onder de stembanden’. 

 

A 

Door Margreet Honig aanbevolen literatuur over de zangstem:  

 

Husler, F.  Die physische Natur des Stimmorgans. Anleitung 

    zur Ausbildung der Singstimme. Schott Music. 

 

Richter, B. Die Stimme- Grundlage, künstlerische Praxis, 

    Gesunder Haltung. Henschel Verlag.  

 

Hey, J.   Der kleine Hey -  Die Kunst der Sprache. 

    Nikol Verlag  
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V oor sporters wordt het steeds normaler om een sportpsycholoog te hebben. Voor zangers is dat niet het 

geval, terwijl zangers vaak gevoelige mensen zijn én een heel persoonlijk vak uitoefenen. Een psycholoog 

voor artiesten, een psycholoog die zangers helpt hun talent optimaal te ontwikkelen en nóg beter te worden. 

Hoe zit dat nou precies? Ga je dan op de bank liggen? Moet je praten over problemen en over je verleden? Kan 

die psycholoog dan direct door je heen kijken? Of krijg je telkens de vraag 'En hoe voel je je daarbij?' naar je 

hoofd geslingerd? 

 
 
 
 
 
                            

                  Patricia Hermans 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rondom de term 'psycholoog' hangt helaas een taboe. Er 

heerst een idee dat er iets 'mis' moet zijn om naar een psycho-

loog te gaan, dat iemand die bij een psycholoog terecht komt, 

zelf al in de mentale kreukels zit. Bovenstaande vragen ko-

men voort uit zulke vooroordelen over psychologen. Naar een 

psycholoog gaan is niet hetzelfde als op de sofa liggen en pra-

ten over je verleden, met iemand die dwars door je heen kijkt, 

en zeker niet bij een prestatiepsycholoog. Prestatiepsycholo-

gie is erop gericht het beste uit jezelf te halen, om nóg beter 

te worden dan je al bent. Psychologie is namelijk de weten-

schap van gedrag. Dit kun je gebruiken om problemen op te 

lossen, maar ook om jezelf te verbeteren en talentontwikke-

ling te bevorderen. 

 

psy·cho·lo·gie (de; v) 

1  wetenschap van de bewustzijnverschijnselen, 

van de belevingen en gedragingen 

2  begrip van de menselijke geest 

Bron: Van Dale woordenboek 

 

Uit onderzoek dat ik in samenwerking met Marjolein Koetsier 

heb uitgezet, bleek dat mensen liever coaching zouden willen 

om zichzelf te verbeteren dan om een probleem op te lossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

 

In de praktijk werkt dit vaak anders: de meeste zangers gaan 

pas op zoek naar een coach of psycholoog wanneer ze een 

probleem ervaren. Dit blijkt echter ook vaak niet te gebeuren, 

want sommigen zijn van mening dat grote obstakels 'bij het 

vak horen en je je vooral niet moet aanstellen'.   

 

Coaching of psychologie 

Het valt me op dat veel muzikanten niet helemaal openstaan 

voor een psycholoog, maar wel erkennen dat ze obstakels 

tegenkomen en ook graag hulp willen om zichzelf verder te 

ontwikkelen. Zo sprak ik laatst een zanger die zelf een aantal 

problemen had ervaren (writer's block, omgaan met verwach-

tingen van fans en critici, etc.), maar toch niet openstond voor 

een psycholoog. Toen ik vroeg wat hij van coaching vond, zei 

hij dat hij zelf een mental coach heeft. Opvallend: een psycho-

loog was taboe, maar een coach niet. Blijkbaar maakt het dus 

heel veel uit hoe het genoemd wordt, want uiteindelijk heb-

ben een coach en een psycholoog vaak hetzelfde doel: de cli-

ënt helpen om te gaan met obstakels en zichzelf verder te 

ontwikkelen. Ook heb ik het idee dat er over het alge-

meen een taboe bestaat op 'hulp vragen' onder muzikanten. 

Zo hebben sommigen het idee dat de problemen die ze erva-

ren 'bij het vak horen' en dat hulp hun creativiteit in de weg zal 

staan.  

 

 

 

Waarin sport en zang  

wel (en niet) hetzelfde zijn, 

in de ogen van een psycholoog 

Zingen met een 

 (SPORT-)PSYCHOLOOG?  
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Gelukkig hoeft dit niet zo te zijn. Sterker nog, een coach of 

psycholoog die gespecialiseerd is in de begeleiding van muzi-

kanten, kan je helpen jouw creativiteit en muzikaliteit te ver-

groten! 

 

Topsport 

In de topsportwereld is het wat normaler om een psycholoog 

te hebben. Een sportpsycholoog is een prestatiepsycholoog 

die zich heeft gespecialiseerd in sport. NOC*NSF biedt sport-

psychologische begeleiding aan voor topsporters en ook de 

meeste voetbalclubs en jeugdopleidingen werken met een 

sportpsycholoog. Sport en muziek lijken stiekem heel veel op 

elkaar. Het zijn allebei talentgebieden. Ook zijn het gebieden 

waarbij het belangrijk is om op de juiste momenten optimaal 

te presteren. Omgaan met de druk kan dan een uitdaging zijn. 

Bij een sporter kan dit zorgen voor slechtere prestaties tijdens 

wedstrijden dan tijdens de trainingen, maar ook resulteren in 

zenuwen en onlogisch gedrag tijdens of rondom wedstrijden. 

Dit kan een vorm zijn van performance anxiety. Ook veel zan-

gers hebben in meer of mindere mate last van music perfor-

mance anxiety, vaak aangeduid als MPA of podiumangst. Het is 

dus voor zowel zangers als sporters belangrijk om mentaal 

sterk te zijn, om stalen zenuwen te hebben. Voor sporters en 

zangers geldt ook dat ze hun hele lichaam gebruiken, zowel 

fysiek als mentaal. Het is daarom belangrijk om fit te zijn en 

genoeg te trainen, maar ook om voldoende rust te nemen. 

Ook je mindset (Dweck, 2008) is enorm belangrijk in de sport 

en in de muziek. Dit is de manier waarop je in het vak staat. 

Zo kun je een statische mindset hebben, waarbij je gelooft dat 

talent aangeboren is en vaststaat, of een groeimindset, waar-

bij je gelooft dat talent te ontwikkelen is door ervoor te wer-

ken. Een fout wordt dan bijvoorbeeld gezien als een leermo-

ment, niet als een afbreuk aan jou als persoon. Het hebben 

van een groeimindset bevordert de talentontwikkeling het 

meest, voor zowel sporters als zangers. Als prestatiepsycho-

loog houd ik me met deze dingen bezig.  

 

De basis voor talentontwikkeling 

Elke talentenloopbaan is gebaseerd op dezelfde drie basisele-

menten, of het nu gaat om een carrière in sport, kunst of we-

tenschap. Zo beschreef Bloom (1985) in 'Developing Talent in 

Young People' niet alleen de fasen van talentontwikkeling, 

maar ook de elementen die dit mogelijk maken. Ook het pad-

denstoelmodel van Van Rossum (1993) gaat uit van drie pij-

lers: betrokkenheid, ambitie en hard werken. Het eerste ele-

ment is 'sterke interesse en emotionele verbondenheid met 

een specifiek domein of talentgebied': het hebben van lief-

de voor de muziek. Het tweede element is de 'wens om een 

hoog level te behalen in dat domein': het hebben van ambi-

tie. Sopraan Eva-Maria Westbroek beschrijft dit als de 

'Amerikaanse mentaliteit': het hebben van een grootse droom 

en hier vooral ook voor gaan. Het laatste element is de 

'bereidheid om grote hoeveelheden tijd en moeite te inves-

teren, om een zeer hoog niveau te behalen in dat domein'.  

 

 

 

Om succesvol te worden moet je hard werken en doorzet-

tingsvermogen hebben. Deze drie pijlers zouden gezien kun-

nen worden als de basis voor talentontwikkeling in elk talent-

gebied: liefde voor het vak, ambitie en doorzettingsver-

mogen.  

 

Emotie 

Voor zowel sport als zang is het dus erg belangrijk om ook 

met de mentale kant van het vak bezig te zijn. Een prestatie-

psycholoog of coach kan hierbij helpen. Voor zangers is dat 

misschien nog wel belangrijker dan voor sporters. Iets waarin 

muziek zich onderscheidt van sport is emotie. Emotie en ge-

voel zijn essentiële onderdelen van muziek. Bovendien is zang 

misschien nog wel de meest emotionele vorm van muziek, je 

bent namelijk je eigen instrument. Het gebruiken van je eigen 

stem om muziek te maken is zo persoonlijk, zo diep en emoti-

oneel, dat het als zanger extra belangrijk is om mentaal sterk 

te zijn. 

 

Dit stuk geeft kort weer hoe ik er als psycholoog naar kijk. Ik ben 

enorm benieuwd hoe jullie als zangpedagogen hierover denken. 

Is zingen een topsport? Zo ja, kan een coach of prestatiepsycho-

loog waardevol zijn voor zangers?  

 

Patricia Hermans 

patricia@stalen-zenuwen.nl 

www.stalen-zenuwen.nl 

T: 06 53 60 91 18 
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Met uitgestoken hand komt hoofdvakdocent Harry Ruijl mij 

tegemoet en onder het genot van een kopje koffie stel ik hem 

de eerste vraag: 

 

Waarom is deze opleiding uniek te noemen? 

Er bestaat geen alternatief voor deze opleiding in Nederland. 

Zangers worden hier opgeleid tot een allround klassiek zan-

ger: naast de hoofdvakken zang en drama volgen ze lessen 

dans, theorie, ensemble, taalvakken en koor. We kennen alle-

maal de opera zoals die vroeger en helaas ook nu nog wel 

wordt gemaakt. Zang is het belangrijkste in de opera en alles 

is daaraan ondergeschikt.  Wij willen zangers afleveren die op 

allerlei manieren kunnen zingen. Die in staat zijn om werkelijk 

te acteren, te dansen en te bewegen terwijl ze zingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

 
A 

Het curriculum van deze opleiding bestaat uit dezelfde 

vakken als de gerenommeerde studie Muziektheater 

(bachelor Muziek), met het grote verschil dat er klassiek re-

pertoire (opera, operette, liederen) wordt behandeld. Daar-

naast is er een uitgebreidere taalcoaching (Duits, Italiaans, 

Frans) en zijn er aangepaste dansvakken in dit curriculum. 

Vanuit het werkveld door o.a. Opera Zuid, het Concertge-

bouw en de ZAV (grootste Duitse theateragentschap) is al 

met groot enthousiasme gereageerd op het niveau van de 

studenten en de visie van de opleiding. 

 

Vandaag  ga ik praten met de 3e-jaarsgroep van deze oplei-

ding. Ik ben te gast bij de groepsles zang die wordt gegeven 

door Miranda van Kralingen. Zij werd vorig jaar aangetrokken 

als zangdocent. Met haar ervaring als zangeres en later als 

artistiek leider bij Opera Zuid weet zij als geen ander wat een 

zanger nodig heeft om met succes in het Muziektheater te 

kunnen staan. 

 

We breken in bij een les, waarbij een van de zangers juist het 

‘Schilflied’ van Felix Mendelssohn heeft gezongen, en nu aan 

de klas vertelt hoe hij dit nieuwe stuk heeft ingestudeerd.  

Harry Ruijl legt uit dat we hier bij een les van Miranda zitten, 

omdat de zangers die hier les hebben hopelijk duidelijk kun-

nen maken waarom ze juist voor deze opleiding hebben geko-

zen boven een andere opleiding. 

 

 

 

 

 

“Opera had bij mij 

een nogal stoffig 

imago; 

deze opleiding blies 

alle stof weg!” 

Annemiek Maissan 

S inds 2011 heeft de Fontys Hogeschool in Tilburg behalve een opleiding voor Muziektheater Regulier ook 

een opleiding voor Muziektheater Klassiek. De oprichters van deze opleiding, Edward Hoepelman en Harry 

Ruijl, hebben de redactie benaderd met de vraag of in het Bulletin aandacht besteed zou kunnen worden aan 

deze, zoals zij zeggen, ‘unieke’ opleiding. Ik ben daarom vandaag te gast bij een van de groepen van de Mu-

ziektheater-opleiding Klassiek.  

V.l.n.r.: Harry Ruijl, Miranda van Kralingen en Edward Hoepelman 

Muziektheater 

Klassiek 
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Na een kort rondje voorstellen heb ik alle namen van de 

groep, maar vertelt Miranda ons eerst dat ze oprecht blij is dat 

Harry en Edward haar erbij gevraagd hebben. “Het zijn men-

sen die allebei wel een tikje ‘Rivella’ zijn (beetje vreemd, maar 

wel lekker); misschien is daarom de samenwerking zo goed.” 

 

De zangers aan wie ik vragen ga stellen zijn:  

 Sasja, mezzo-sopraan 

 Marijke, soubrette 

 Maarten, bas-bariton 

 Amy, “zwischenfach” (tussen mezzo en sopraan) 

 Daniel, bariton 

 Lucie, alt / mezzo sopraan 

 Laurens, tenor 

 

Hoe ben je ertoe gekomen om Muziektheater klassiek te 

doen? 

Laurens: Ik deed  auditie voor de opleiding Muziektheater 

regulier, en toen hebben Edward en Harry mij ‘de goede kant’ 

uit gestuurd omdat dit beter past bij mijn stem en mijn per-

soonlijkheid. Ik vind deze opleiding heel goed, want je hebt 

een breed aanbod van lessen. Denk hierbij aan zingen, acte-

ren en dansen. Ik ben geen echte danser; toch wil ik wil een 

goede ‘mover’ zijn: iemand die weet hoe je op het podium 

moet staan en bewegen. Ik ben iemand die graag alle facetten 

van de theaterwereld zou willen meemaken. Vanwege het 

brede karakter van de opleiding kan ik later kiezen welke kant 

ik op zou willen gaan. Zo krijgen we binnenkort ook onder-

wijskunde en vakken gericht op het ondernemerschap. Ik kan 

dan als ik klaar ben met de opleiding er bijvoorbeeld voor kie-

zen zelf les te gaan geven of te starten als ZZP-er. Alle kennis 

die daarvoor nodig is, wordt in deze opleiding aangeboden. 

 

Lucie, wat zijn voor jou nu de meest interessante vakken 

hier? 

Voor mij gaat het niet om een specifiek vak, maar is het juist 

de combinatie van zang en spel. Ik geloof erin dat dit elkaar 

kan versterken en verbeteren. 

 

En dans?  

Hoewel ik niet de beste  danser ben, vind ik het heel leuk om 

te doen. We hebben klassiek ballet en ook een aantal jaren 

jazz-ballet gehad.  

 

 

Deze vakken zijn heel waardevol, want naast het feit dat je 

techniek krijgt en beter leert dansen, leer je hoe je jezelf neer-

zet op een podium.  

 

Is er iemand hier die een hekel heeft aan dansen?  

Amy: Ik vind jazz en caractère helemaal leuk, maar klassiek 

ballet vind ik erg lastig en ligt me ook niet. Ik zie het nut er wel 

van in, want het is heel goed voor je houding en beweging, 

maar op het moment dat ik zo’n maillot en balletpakje aan 

moet voel ik me vaak een huppelende olifant. 

 

Marijke, hoe heb je je voorbereid op de auditie voor deze 

opleiding?  

Toen ik auditie deed voor de Bachelor-opleiding, zat ik al op 

de vooropleiding. Daar kreeg ik de begeleiding die ik nodig 

had. Vóór de vooropleiding heb ik me samen met mijn zang-

docente van toen voorbereid. We hebben samen de stukken 

uitgekozen en behandeld. Ik heb wel lang les gehad vooraf-

gaand aan de auditie, maar dat was geen klassieke zangles. Ik 

kom meer uit de musicalrichting. 

 

Is er iemand in deze groep die echt meteen de klassieke 

kant heeft gekozen of komt iedereen hier met een omweg-

getje via de reguliere kant?  

Sasja: Ik ben begonnen in een klassiek koor, heb klassiek 

dwarsfluit gespeeld en toch ook wel musical gedaan. Ik heb de 

klassieke kant wel van jongs af meegekregen. Ik had ook 

zangles van een klassiek geschoolde zangdocent, maar die 

had zich ook breder geschoold en daardoor ontstond er bij mij 

meer een cross-over van klassieke en lichte muziek.  

Lucie: Een stem heeft een bepaald karakter; sommigen zijn 

pas achter de identiteit van hun stem gekomen toen ze hier 

gingen studeren, maar bij mij is het een geleidelijk proces ge-

weest. Ik startte met modern repertoire en uiteindelijk mocht 

ik meedoen met een klassiek project in het Concertgebouw en 

voelde het of ik thuis kwam.  

 

Hoe was het voor jullie om, komend van de musicalrich-

ting, te schakelen naar de klassieke zangtechniek? Hebben 

jullie daar veel moeite meegehad? 

Er ontspint zich na deze vraag een leuke discussie, waarbij 

Miranda van Kralingen vertelt te zijn gestart als jazz-zangeres. 

Ze had vroeger helemaal niet de ambitie om klassiek zangeres 

te worden. Ze rolde erin, omdat ze ‘de hoogte kon halen’. Ze 

vindt, dat iedere richting een zangstijl is. Je kunt dus gewoon 

diverse stijlen leren. 

Miranda: Het is handig om allerlei technieken te leren die je 

kunt gebruiken naast je klassieke volle stem. Het theater 

vraagt namelijk veel meer dan alleen maar een klassiek opge-

leide zanger. 

Harry Ruijl merkt hierbij op, dat er tijdens de opleiding tot 

bachelor in deze Klassieke Theater-opleiding wel op wordt 

toegezien dat de zangers de klassieke techniek trouw blijven.  

 

 

 

 

Harry Ruijl en ‘zijn’ studenten 



ww
w.

ed
ito

o.
nl

18 

Je moet deze techniek goed aanleren en dat heeft ook tijd 

nodig. We waken er dus voor dat er telkens heen en weer ge-

switcht wordt. Later, als de techniek in orde is, is daar geen 

enkel bezwaar tegen. Dat is ook de reden waarom we de op-

splitsing hebben gemaakt in een ‘Muziektheater Regulier’ en 

een ‘Muziektheater Klassiek’.  

 

Op wat voor een manier krijgen jullie les?  

Daniel: Er zijn zowel groeps- als individuele lessen. Groeps-

lessen zijn bijvoorbeeld de interpretatielessen. Daarin heeft 

iedereen wel weer een solomoment waarop je met de docent 

aan een stuk werkt, terwijl de klas daarbij aanwezig is. De 

groepszangles, de dans- en acteervakken gaan ook op deze 

manier. Je hebt elke week ook een individuele zangles. 

 

Harry Ruijl vertelt dat hier in tegenstelling tot andere oplei-

dingen niet de les van de docent bepalend is voor het samen-

stellen van een groep, maar dat men werkt met jaargroepen. 

Deze groep is vanaf dag één bij elkaar. Ze zijn tot elkaar ver-

oordeeld, hetgeen ook een bepaalde dynamiek met zich mee-

brengt. Je bent als het ware familie van elkaar. Er ontstaat zo 

een heel veilige, vertrouwde omgeving, waarin je de kans 

krijgt om je echt te ontpoppen. Het is dan ook geen punt als je 

een keer de mist in gaat tijdens een groepsles. In het begin 

heeft iedereen daar last van, maar als je elkaar zo door en 

door kent, ben je de schaamte voorbij.  

 

 

Wat is het verschil tussen de Reguliere en de Klassieke op-

leiding?  

Maarten: Het grootste verschil is volgens mij, dat je je stem 

op een andere manier gebruikt en leert kennen. Wij maken 

heel erg gebruik van de resonantieruimtes, waardoor onze 

stem sterk klinkt, terwijl zangers in de Musical heel andere 

resonantieruimtes gebruiken. Bovendien worden zij  opgeleid 

om met een microfoon te zingen. Dat doen wij niet. Dat is  het 

verschil  op zangtechnisch gebied. Verder hebben wij ook an-

dere taalvakken. Wij krijgen Italiaans, Frans en Duits, en 

‘Regulier’ krijgt alleen Duits. Wij zullen sneller in die talen 

gaan zingen dan een musicalzanger. Verder is de “vipe” an-

ders. Bij ons is de concurrentiestrijd kleiner. Wanneer je bij de 

Musical een man bent die hoog kan zingen, dan heb je altijd  

 

de rollen van de hoger zingende man. Bij ons zijn de stemmen 

zo divers en blijf je veel meer bij je eigen stemvak. Laurens zal 

nooit mijn concurrent zijn. Dat levert ook op, dat er gemoede-

lijker en minder competitief met elkaar wordt omgegaan. 

 

Lucie: Ik ben heel blij met deze opleiding, mede omdat de-

ze opleiding heeft gezorgd dat ik anders tegen het klassieke 

muziekgenre ben gaan aankijken. Opera, operette en alle 

klassieke muziek hebben bij veel van mijn generatiegenoten 

een nogal stoffig imago en dat was eigenlijk bij mij niet an-

ders.  Deze opleiding blies voor mij alle stof weg.  

 

 

Een scene uit Mozarts ‘Le Nozze di Figaro’, door studenten van de opleiding ‘Muziektheater Klassiek’ van Fontys Hogeschool voor de Kunsten  
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Doordat we ook al die andere vakken hebben zoals dans en 

acteren, zit er veel meer pit in de opleiding, dan wanneer we 

tot een staande klassieke zanger zouden worden opgeleid; 

hierdoor wordt het repertoire veel meer recht gedaan.  

 

Laurens: Ik vind het nog belangrijk om te zeggen, dat je bij 

deze opleiding niet alleen mooi leert zingen, maar dat je ook 

leert om over te brengen wát je zingt. Daar wordt hier hard 

aan gewerkt, zodat de mensen die naar ons komen kijken 

weten wat we aan het zingen zijn. Ze moeten kunnen voelen 

wat wij willen overbrengen. Dit in tegenstelling tot zangers 

van andere opleidingen waar ik vaak alleen het gevoel heb dat 

er mooi gezongen is, maar daar blijft het dan ook bij. Die uit-

breiding van het vak vind ik erg belangrijk. 

 

En dan volgt het betoog van Miranda van Kralingen: Tijdens 

mijn Opera Zuid-tijd was ik altijd alleen maar een soort veld-

vrouw om deze opleiding te propageren, maar nu ben ik er 

zelf onderdeel van. Lesgeven vind ik fantastisch en deze oplei-

ding is dé opleiding tot breed theatermaker en operazanger. 

Technisch zijn we hier streng en liggen Harry en ik volkomen 

op één lijn. Het mooie van dit vak vind ik, dat je de zangers 

zelf laat ervaren en voelen wat ze doen, en wanneer ze het 

goed doen. Zo kunnen ze uiteindelijk zichzelf les geven. Deze 

opleiding is natuurlijk fantastisch met al zijn vakken erom-

heen, maar op het moment dat je auditie doet, moet het er 

helemaal niet meer toe doen van welke opleiding je komt. 

Dan moet er een persoonlijkheid staan, die weet wat zijn 

stemvak is, wat hij zingt en waarom hij het zingt. Deze oplei-

ding is wat mij betreft de nieuwe manier om deze jonge men-

sen op weg naar het Muziektheater te voeden. Aan een der-

gelijke opleiding was en is ongelofelijk veel behoefte in Ne-

derland. 

 

Natuurlijk zijn er de Opera opleidingen in bijvoorbeeld Den 

Haag en Amsterdam, maar dan gaat het specifiek over de 

Master opleidingen. Hier hebben we het over Muziektheater 

met jeugd die zich hier op zijn plaats voelt. Ik hoop en weet, 

dat deze opleiding  en het artistieke vermogen van deze men-

sen zullen bijdragen aan een betere, creatievere omgeving in 

de opera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er meer samen gespeeld wordt en meer muziek ge-

maakt wordt en wanneer men het ego van de stem meer thuis 

laat, dan denk ik dat we veel meer kunnen bereiken op thea-

tergebied met opera. Dan wordt Muziektheater echt veel in-

teressanter. We moeten er toch voor zorgen dat het klassieke 

theater weer spannend wordt, ook voor de nieuwe generaties. 

Daarbij kun je niet alleen uitgaan van zang; dan zal er veel 

meer en beter geacteerd moeten worden. 

 

Wat zijn de criteria voor het aannemen nieuwe zangers? 

Harry: Het dramatische vermogen is absoluut voorwaarde 

voor een intake van nieuwe leerlingen. Ze worden aangeno-

men op de stem én het dramatische. Er wordt hier ook een 

danstest gedaan, maar dan gaat het er voornamelijk om of 

het lijf kan bewegen  en plooibaar is. Je hoeft dus niet als audi-

tant uitstekend te kunnen dansen. Alle voorwaarden worden 

wel ‘bij de deur’ al getest. We krijgen van dirigenten en regis-

seurs terug, dat de werkbaarheid met deze mensen groter is 

en er veel sneller gewerkt kan worden omdat we dezelfde taal 

spreken. De zangers maken geen bewegingen waarvan hun 

verteld is hoe ze gedaan moeten worden, maar de bewegin-

gen zijn onderdeel van het proces. De zangers weten dat de 

stem het eigenlijk altijd wel doet, ongeacht in welke houding 

ze zitten, liggen of staan en ook wanneer ze niet helemaal fit 

zijn. Daarmee hoeven zij zich niet bezig te houden, want ze 

hebben een opleiding gekregen die hen het zelfvertrouwen 

geeft dat de stem het gewoon altijd doet. Een goede techniek 

is essentieel, want ‘een beetje goed zingen’ kan niet!  

 

Hierna verlaten we het lokaal, en kan ik zeggen te hebben 

gesproken met bevlogen docenten, die een duidelijke, ge-

meenschappelijke visie hebben met betrekking tot het oplei-

den van zangers voor het Muziektheatervak Klassiek. Ze wil-

len volledige artiesten afleveren, want goede stemmen bij 

elkaar zetten is geen garantie voor een geslaagde productie. 

De zangers van deze jaargroep zijn hopelijk hard op weg om 

aan deze verwachtingen te voldoen.   

Een impressie van Offenbachs ‘La Vie Parisienne’, 

door studenten van de FHK. 
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E en van de doelstellingen van de NVZ is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 

de zangmethodiek. Daar zitten twee aspecten aan: het (zelf) doen van wetenschappelijk onderzoek en het 

zoeken naar onderzoeken die al gedaan zijn. Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van verschillende 

zangmethodes is voor zangpedagogen moeilijk te vinden en bovendien dun gezaaid. Het opzetten van een 

echt onderzoek is een lastige en dure klus. Goed onderzoek is echter van belang om kennis en vaardigheden 

van de zangpedagoog up to date te houden, en (wetenschappelijk) bewijs te vinden van de werking van ge-

bruikte methodes. 

 

 

 

 

A 

                    Willemijn van Gent 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom is het handig om samenwerking te zoeken met be-

roepsgroepen die daar ervaring in hebben, zoals logopedisten 

en foniaters. Dit wordt multidisciplinaire samenwerking ge-

noemd. Multidisciplinaire samenwerking tussen de verschil-

lende stemspecialisten is nuttig omdat (para-)medici meer 

onderzoeksmogelijkheden (o.a. meetinstrumenten) en onder-

zoeksvaardigheden hebben. Logopedisten en andere (para-)

medici wordt tijdens de opleiding geleerd om onderzoek te 

doen naar de methodes die ze gebruiken. Dit wordt Evidence 

Based Practice (EBP) genoemd: op wetenschappelijk bewijs ge-

baseerde praktijk. 

 

Voor dit artikel is aan 3e-jaars bachelor-studenten logopedie 

van de Hogeschool Rotterdam gevraagd een onderzoek te 

doen naar het vibrato van de zangstem. Ze hebben dat ge-

daan in de vorm van een Critically Appraised Topic (CAT). Een 

CAT is een korte systematische samenvatting en kritische 

beoordeling van de resultaten van een klein aantal studies 

over een specifieke vraag uit de dagelijkse praktijk, in dit geval 

een leerling met te veel vibrato. De uitkomsten van dit onder-

zoekje zijn vervolgens geplaatst in de lespraktijk: wat kunnen 

wij als zangdocenten hier nu mee? Als laatste wordt een op-

roep gedaan om meer multidisciplinaire samenwerking op het 

gebied van stemonderzoek te zoeken.  

 

1. Eerst een paar termen verduidelijken 

‘Onderzoek’ is een doelbewust en methodisch zoeken naar 

nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 

vragen volgens een tevoren opgesteld plan (Verschuren, 

2009).  

 

EBP 

Aan de basis van Evidence Based Practice ligt kritisch denken: 

wat ik nu doe, is dat het beste voor mijn leerling of zijn er nog 

andere, betere methodes? De definitie van Evidence Based 

Practice is: gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik ma-

ken van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te 

nemen voor individuele gevallen, geplaatst in de praktische 

context (Sacket et al., 2000, Offringa et al., 2000). Het weten-

schappelijk bewijs integreer je vervolgens met je eigen exper-

tise en de behoefte van de leerling (Kuiper et al., 2012). Het 

schema voor Evidence Based Practice in de zangpraktijk ziet 

er dus zo uit:  

Multidisciplinaire 

samenwerking  

in onderzoek  

naar de stem 

Evidence Based Practice 

in de zangpraktijk 
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Bij het zoeken naar (wetenschappelijk) bewijs wordt je gesti-

muleerd om kritisch te oordelen, waarbij onder andere de 

volgende vragen worden gesteld: 

1. Is het onderzoek valide: onderzoekt het wat je wilt on-

 derzoeken?  

2. Hoe groot is de bewijssterkte? De opinie van één expert 

  heeft  geen bewijssterkte, een goed beschreven casestu-

 dy heeft een lage bewijssterkte. De hoogste bewijssterkte 

 is een grote gerandomiseerde studie (Kalf & de Beer, 

 2004,  2011). 

3. Is het toepasbaar in je eigen praktijk?  

Met het gevonden bewijs neem je een beslissing die past bij 

de omstandigheden en behoefte van de leerling/student. Na 

afloop evalueer je: heeft het geholpen, of kan het beter of 

efficiënter? Het mooiste is dan om die kennis te delen, zodat 

collega’s er weer hun voordeel mee kunnen doen.  

 

CAT 

Een CAT is een relatief snelle onderzoeksmethode die logope-

disten wordt aangeleerd om op een effectieve manier aan 

wetenschappelijk bewijs te komen. Een Critically Appraised 

Topic bestaat uit het zoeken en beoordelen van bestaande 

wetenschappelijke onderzoeken en wordt gemaakt aan de 

hand van een praktijkvoorbeeld. Deze methode blijkt zeer 

geschikt voor individuele logopedisten, onder meer door de 

sterke focus op een praktijkgeval en de gelimiteerde hoeveel-

heid literatuur die onderzocht moet worden. Ik ben van me-

ning dat dit ook zou kunnen gelden voor zangpedagogen.  

 

2. Het studentenonderzoek 

Het studentenonderzoek dat centraal staat in deze bijdrage 

ging over een jonge (33 jarige) klassiek geschoolde zangeres 

uit het opera-vak, die voor een rol in een musical met minder 

vibrato wil leren zingen. De zangdocent is begonnen met 

ademhalingsoefeningen. De gebruikte methode komt van 

Coblenzer (Coblenzer & Muhar, 2008). De zangdocent vraagt 

zich af of ze geen oefeningen moet doen voor het aanzetstuk 

en overweegt of de Pahn-methode (Hesselink, 2005) wellicht 

effectiever is.  

 

Formuleren van de logopedische (in dit geval ook ‘zang 

technische’) vraag: PICO 

De studenten beginnen met het formuleren van een PICO. De 

P staat voor de Persoon of Populatie (groep) waarover het 

gaat. De I is de interventie of methode die in eerste instantie 

is gebruikt om de hulpvraag van de persoon te beantwoorden. 

De C staat voor een co-interventie, een andere methode om 

de vraag aan te pakken. O staat voor outcome of resultaat: de 

gewenste uitkomst. De PICO in deze casus is dus als volgt: 

 

 P = operazangeres, 33 jaar 

 I = veranderingen in de ademhaling (Coblenzer) 

 C = veranderingen in het aanzetstuk (Pahn) 

 O = een beïnvloedbaar vibrato 

 

 

 

De hoofdvraag werd: kan de zangeres beter met methode I 

dan met methode C het vibrato beïnvloeden?  

 

Onderzoeksmethode 

Aan de hand van de PICO gingen de studenten zoeken op 

(Engelse) sleutelwoorden (zoals vibrato, voice, singing, 

breath, laryncheal muscles, enz.) naar drie relevante artikelen. 

Ze deden dat in de enorme databases van de medische we-

tenschap zoals PubMed en Cochrane, plekken waar je als 

zangdocent niet zo snel komt. Het mooiste is natuurlijk als er 

al onderzoek is gedaan naar precies de casus waar je naar 

zoekt. Dat komt bijna niet voor. Ze zochten dus naar (meest 

recente) artikelen en onderzoeken die het dichtst erbij in de 

buurt komen. Daarnaast zochten ze naar onderzoeken met 

een goede bewijssterkte: hoe meer mensen (in dit geval zan-

gers) aan het onderzoek hadden mee gedaan hoe hoger de 

bewijssterkte.  

 

De studenten kwamen uit bij de volgende drie artikelen: 

1. Mitchell & Kenny, (2004). The impact of ‘open throat’ 

 technique on vibrato rate, extent and onset in classical 

 singing.  

2. Moorcroft, Kenny & Oates, (2015) Vibrato Changes 

 Folllowing Imagery.  

3. Titze, Solomon, Luschei, & Hirano (1994). Interference  Be-

 tween Normal Vibrato and Artificial Stimulation of Laryn-

 geal Muscles at Near-Vibrato Rates.  

 

De volgende stap in de CAT is het beantwoorden van de 

vraag. De studenten hebben dat als volgt gedaan. 

 

Antwoord op de logopedische vraag op enkel wetenschap-

pelijk bewijs 

In het eerste artikel uit 2004 werd met de ‘open throat’ tech-

niek de invloed op het vibrato onderzocht. Uit de resultaten 

bleek dat bij verandering van het aanzetstuk (een meer of 

minder ‘gesloten’ keel) het vibrato te beïnvloeden is. De on-

derzoeksgroep bestond uit 6 gevorderde zangers.  

 

Uit artikel twee bleek dat de ademhaling een positieve invloed 

heeft op het vibrato. Aan de hand van beeldspraak (zeer veel 

toegepast in de klassieke zangles) werden oefeningen gedaan 

om de adem zo laag mogelijk te krijgen. Zodoende kregen de 

deelnemers van het onderzoek (ook 6 min of meer gevorder-

de zangers) een regelmatiger vibrato.  

 

Het laatste artikel was een case studie (met slechts 1 proef-

persoon) bij wie de spanning in de musculus cricothyroideus 

door elektroden werd beïnvloed en werd gemeten tijdens het 

zingen met en zonder kunstmatig opgewekt vibrato. Conclu-

sie was dat (artificiële) spanning van de musculus cricothyroi-

deus het vibrato beïnvloedt.  
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De artikelen 1 en 3 bewijzen dat veranderingen in het aanzet-

stuk invloed heeft op het vibrato. Artikel 2 geeft ondersteu-

ning voor werken vanuit de adem. Vanuit dit wetenschappe-

lijk bewijs kan de zangpedagoog dus vanuit zowel de adem als 

oefeningen aan veranderingen in het aanzetstuk werken.  

 

Antwoord op de logopedische vraag gebaseerd op alle vier 

elementen van het EBP.   

Eindconclusie was dat volgens het meeste wetenschappelijke 

bewijs het vibrato zowel vanuit de adem als het aanzetstuk 

beïnvloedbaar is. Door het vernauwen van de keel, of het 

spannen van de musculus cricothyroideus zou de zangeres 

minder vibrato kunnen creëren. Maar ook het aanpassen van 

de adem zou invloed kunnen hebben. Wanneer je rekening 

houdt met de context is het belangrijk de economische nood-

zaak van de zangeres om haar vibrato te reguleren in oog te 

houden: het levert haar werk op. Als ervaren zangeres heeft 

ze bovendien kennis van de adem en de werking van het aan-

zetstuk. De waarden van de zangeres zullen waarschijnlijk zijn 

dat ze een gezond gebruik van de stem belangrijk vindt. Als 

docent moet je ook rekening houden met de autonomie van 

de zangeres: wat vindt ze zelf het prettigst. Aldus de studen-

ten.  

 

Bij de mening en ervaring van de zangpedagoog zal meespe-

len dat volgens de klassieke zangmethodiek wordt aangeno-

men dat zingen met een vernauwd aanzetstuk belastend en 

nadelig is voor de stem. Hierdoor zouden functionele en zelfs 

organische stemproblemen kunnen ontstaan. Ook logopedis-

ten onderstrepen die visie. Vanuit die gedachte zal aan de 

hand van dit wetenschappelijk bewijs dus gekozen kunnen 

worden voor aanpassingen in de ademhalingstechniek, bij-

voorbeeld door de methode Coblenzer.  

 

Conclusie van deze door de studenten gemaakte CAT is dat 

zowel methode I als methode C gebruikt kunnen worden voor 

het reguleren van het vibrato. Rekening houdend met de con-

text, de waarden en voorkeuren van de leerling en de eigen 

ervaring van de zangpedagoog zou die volgens de uitkomsten 

van dit onderzoek dus met een gerust hart voor methode C 

kunnen kiezen.  

 

3. Wat kunnen zangpedagogen hiermee? 

Zoals aan het begin van dit artikel werd gesteld moet je de 

waarde van onderzoeken bepalen aan de hand van de validi-

teit, bewijssterkte en praktische toepasbaarheid. Aan de hand 

hiervan zal ik deze CAT nu als zangpedagoog bespreken.  

 

Validiteit 

In geen van de onderzoeken werden de genoemde zangme-

thodes (Pahn en Coblenzer) toegepast. De eerste twee artike-

len werken echter wel via andere methodes op de te onder-

zoeken elementen (adem en aanzetstuk). Die gevonden arti-

kelen zijn dus valide.  

 

 

 

Het onderzoek door middel van electroden is niet gebaseerd 

op het toepassen van een zangmethode en is dus niet valide. 

Dit wordt in onderzoektermen de ‘externe validiteit’ ge-

noemd. De interne validiteit (de methodologische kwaliteit 

van dit onderzoek) hebben de studenten als voldoende beoor-

deeld. 

 

Bewijssterkte 

Alle gevonden onderzoeken zijn zeer klein. Het wetenschap-

pelijke bewijs is daardoor mager. Maar naar stem wordt over 

het algemeen heel weinig onderzoek gedaan. Alles wat je dus 

kan vinden is winst.  

 

Praktische toepasbaarheid 

Het onderzoek met de electroden is niet toepasbaar in de 

zangpraktijk. De eerste twee artikelen zijn wel interessant. 

Vooral het recente onderzoek van Moorcroft, Kenny & Oates 

geeft bewijs dat ‘beelddenken’ in de zangles echt werkt. De 

conclusie van de CAT ondersteunt de meerdere visies over 

vibrato in de zangkunst zoals beschreven door Josefine 

Straesser in haar scriptie van 2014.  

 

De CAT van de studenten logopedie heeft dus een dun maar 

toch wetenschappelijk bewijs opgeleverd dat verschillende 

methodieken op het gebied van adem en aanzetstuk effect 

lijken te hebben op het vibrato. Om te beginnen wil ik bena-

drukken dat alle drie de artikelen interessant zijn voor de 

zangpedagoog omdat ze inzicht geven in het onderzoeken 

van de zangstem. Een korte samenvatting voor publicatie in 

het Bulletin en op de website is dan ook zeker van belang. 

Deze CAT laat zien dat er op bescheiden schaal wetenschap-

pelijk bewijs wordt gezocht voor zangmethodes. Bovendien 

laten ze zien dat zangpedagogie geen nattevingerwerk is, 

maar een vak waar Evidence Based Practice een rol kan spe-

len. Daarom wil ik hierbij het nut van EBP in de zangpraktijk 

onderstrepen. Het is goed om je als zangpedagoog regelma-

tig af te vragen: wat is de hulpvraag van mijn leerling, wat is 

mijn standaard aanpak, is dat wel de beste methode volgens 

de nieuwste inzichten? Wat zijn de wetenschappelijke ontwik-

kelingen op zangmethodisch gebied? Door onszelf op deze 

manier steeds te blijven bevragen en daadwerkelijk op zoek te 

gaan naar de antwoorden brengen we ons vak vooruit. Sa-

menwerking met de opleiding logopedie door middel van het 

leveren van casussen voor onderzoekjes zoals deze is daar nu 

de meest simpele weg voor. 

 

Het zou echter goed zijn als ook zangstudenten tijdens de 

opleiding aan het conservatorium, bijvoorbeeld via een minor, 

dergelijk onderzoek leren doen. Niet omdat alle (toekom- 

stige) zangpedagogen nu aan de lopende band CAT’s of grote 

onderzoeken moeten produceren, maar om te weten waar je 

bepaalde kennis kunt vinden. Door de wetenschappelijke we-

gen en taal te leren kennen zal de samenwerking met logope-

disten en foniaters gemakkelijker en effectiever worden.   
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De gevonden artikelen laten namelijk ook zien dat er nog veel 

meer en groter praktisch onderzoek gedaan moet worden. 

Dat geldt niet alleen voor vibrato maar ook naar de vele ande-

re aspecten van de zangstem, zoals bijvoorbeeld resonans. 

Door zangmethodes en de werking van het stemapparaat 

wetenschappelijk te onderzoeken en bewijs te vinden van de 

verschillende methodieken zal er een stevig wetenschappelijk 

fundament onder het zangonderwijs komen te liggen.   

 

Samenwerking met logopedisten en foniaters is hierbij van 

groot belang, omdat in de (para)medische wetenschap het 

doen van onderzoek bij de opleiding hoort en er meer erva-

ring en faciliteiten zijn. Geert Berghs, zangpedagoog en on-

derzoeker aan de Universiteit van Leuven vertelde desge-

vraagd dat het vinden van fondsen voor onderzoek op KNO- 

gebied helaas erg moeilijk is. Samenwerking tussen de inter-

nationale beroepsverenigingen voor het vinden van fondsen 

zou hier een belangrijke stimulans kunnen zijn. Maar de vra-

gen moet vooral uit de zangpraktijk komen. De Nederlandse 

Vereniging van Zangpedagogen, in samenwerking met de 

EVTA, kan hier een stimulerende rol in spelen.  

 

Hierbij roep ik dan ook alle zangpedagogen van Nederland op 

om hun vragen op het gebied van zangonderwijs door te ge-

ven via onderstaand mailadres. Ook als je zelf ontdekkingen 

hebt gedaan en je die wil toetsen of verder onderzoeken kan 

je contact opnemen. In overleg gaan we dan kijken waar we 

die vraag voor onderzoek kunnen neerleggen.  

 

Als laatste puntje wil ik nog aanstippen dat de uitkomsten van 

alle soorten onderzoek op het gebied van zangonderwijs mak-

kelijk vindbaar moeten zijn voor de zangpedagoog die een 

snel antwoord zoekt op een praktijkvraag. Het Bulletin en de 

website van de NVZ zijn daar de aangewezen plek voor.  

 

4. Conclusie  

Studenten van de opleiding logopedie Rotterdam hebben 

door middel van een Critically Acclaimed Topic drie relevante 

artikelen beoordeeld naar aanleiding van een vraag uit de 

zangpraktijk over vibrato. In het onderzoek werd wetenschap-

pelijk bewijs voor de effecten van twee werkwijzen met elkaar 

vergeleken: één methode vanuit de adem en één  vanuit het 

aanzetstuk met als resultaat een beïnvloedbaar vibrato.  

 

Naar aanleiding van deze CAT en de uitkomsten doe ik een 

oproep om vanuit de zangpedagogie samenwerking te zoe-

ken met logopedisten en foniaters om meer multidisciplinair 

onderzoek te doen. In dit geval ging het over vibrato, maar er 

zijn nog veel meer zaken waar we in de zangpraktijk tegenaan 

lopen die niet of onvoldoende zijn onderzocht op de effectivi-

teit. Ik pleit hierbij dan ook voor een actief onderzoeksklimaat 

op het gebied van zangtechniek: gedragen vanuit de praktijk 

van de zangpedagogen in Nederland (NVZ) en ondersteund 

via de logopedie en foniatrie.  

 

 

 

Vragen van de zangpedagogen in Nederland voor onderzoek 

op het gebied van stemmethodiek kunnen gestuurd worden 

naar contact@willemijnvangent.com. Samen staan we sterk 

en komen we verder!  

 

Met dank aan Eline Hodeige, Catherine Libregts en Louise 

Stadhouders (Studenten 3e-jaars logopedie) en Karin Neijen-

huis, hoofddocent EBP en lector Zorg voor communicatie aan 

de Hogeschool Rotterdam.  

 

Literatuur 

 Coblenzer, H. & Muhar, F. (2008). Adem en stem. 

 Amsterdam: Pearson. 

 Hesselink, B. (2005). Pahn-methodiek.  

 Utrecht: Uitgeverij Lemma BV. 

 Kalf, H. & Beer, de J. (2004, 2011). Evidence Based Logope-

 die. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

 Kuiper, C., Verhoef, J., Cox, K. & de Louw, D. (2012). 

  ‘Evidence-based practice voor paramedici; methodiek en 

  toepassing’. Den Haag: Lemma. 

 Mitchell, H.F., Kenny, D.T. (2004). The impact of ‘open 

  throat’ technique on vibrato rate, extent and onset in clas-

 sical singing. Logoped Phoniatr Vocol 29: 171-182 gedown-

 load op 29 september, van:  

 

 Moorcroft, L, Kenny, D & Oates, J (2015). Vibrato Changes 

  Folllowing Imagery. Journal of Voice, Vol. 29, No. 2, 2015. 

  Gedownload op 29 september 2016, van: 

 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25261953  



 Offringa, M., Scholten, R.J.P.M. & Assendelft, W.J.J. 

  (2000). Inleiding in evidence based medicine.  

 Houten: Springer Media B.V. 

 Sackett, D. L., Straus, S.E., Richardson, W., Rosenberg,  

 W. & Haynes, R.B. (2000). Evidence- based medicine:  

 How to practice and teach EBM.  

 Edinburgh: Churchill Livingstone. 

 Straesser, J. (2014). Hoe krijgen zangers een “natuurlijk 

  vibrato”? Scriptie Schumann Akademie.  

 Titze, I.R., Solomon, N.P., Luschei, E.S. & Hirano, M. 

  (1994). Interference Between Normal Vibrato and Artificial 

  Stimulation of Laryngeal Muscles at Near-Vibrato Rates. 

 University of Iowa, Iowa City USA, Department of Speech 

  Pathology and Audiology and National Center for Voice 

  and Speech. 

 Verschuren, P.J.M. (2009).  Praktijkgericht onderzoek. 

  Ontwerp van organisatie- en beleidsonderzoek.  

 Den Haag: Boom Lemma uitgevers.  

h ps://www.researchgate.net/profile/Dianna_Kenny/ 

publica on/   

7970717_The_impact_of_'open_throat'_technique_on

_vibrato_rate_extent_and_onset_in_classical_singing/

links/02e7e5181a83458d80000000.pdf 



ww
w.

ed
ito

o.
nl

24 

 

 

Het muzikale brein:  

al doende leert men  

door Robert Harris,  

Prins Claus Conservatorium 

 

Het musiceren berust op aange-

boren eigenschappen die typisch 

menselijk zijn, zoals het ver-

mogen om een melodie te her-

kennen en na te zingen, maar 

ook het vermogen om op muziek 

te dansen. Daarnaast is het men-

selijke brein ook in staat om zich 

de syntax van de muziek eigen te 

maken en te gebruiken, niet al-

leen om beluisterde muziek te 

begrijpen maar ook om te kun-

nen musiceren. Improvisatie’ is de didactische werkvorm bij 

uitstek om impliciete kennis van de muzieksyntax, bijvoor-

beeld tonaliteit en harmonie, op een hoger plan te brengen en 

de musicus aan den lijve te laten ondervinden hoe muziek 

‘werkt’.  

 

 

 

Lifelong learning and 

the signals of Voce Vista  
 

door Donald Miller (VS) 

A 

For singing teachers, lifelong learning is an unavoidable chal-

lenge. What makes the singing teacher's task more challeng-

ing than, say, that of a violin teacher, is the great variety 

among the 'instruments' that one comes across. Added to 

that difficulty are two factors: the invisibility of the key work-

ing parts of the instrument, and the limited ability of language 

to describe sound. The system that I will present uses feed-

back of two signals: spectrum analysis to show the adjust-

ments of the vocal tract, and thus of the vowels and resonanc-

es; the electroglottograph (EGG) to show the vibrations and 

contact of the vocal folds, as well as movement of the larynx. 

The greater challenge is that of learning to interpret the sig-

nals in order to show what the pupil is actually doing, as well 

as to indicate the desired adjustment. The monitoring equip-

ment makes no judgement, but simply shows what is happen-

ing.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The full knowledge and wisdom of the teacher is still demand-

ed. The signals can reveal both the adjustments the teacher is 

trying to realize as well as errors. The fact that they can be 

recorded in a lesson means that the pupil can use them as 

models in the time between lessons, rather than waiting for a 

week to see whether the desired adjustments are being re-

peated. The main body of the presentation will introduce the 

signals and displays of VoceVista. Essential differences be-

tween male and female voices will get attention, particularly 

in the distinctive ways the two genders negotiate their pas-

saggi, respectively around the pitches F4-G4 for tenors and an 

octave higher for sopranos. This is complex material, and the 

point is not to provide a usable understanding of a method, 

but to introduce a tool that can be applied in a variety of ways.  

 

Operatic bass-baritone 

Donald Miller earned a 

Master of Music degree 

from Yale University, 

sang professionally for 

several years in Europe, 

and then joined the fac-

ulty of the Syracuse 

University School of  

                                                                              Music.  

LEZINGEN  & 

WORKSHOPS  

tijdens het symposium 

‘Lifelong Learning’ op 

16 september 2017 

(zie pagina 2) 

Robert Harris is werkzaam bij het Prins Claus Conservatori-

um in Groningen waar hij o.a. de vakken hoofdvak piano, vak-

methodiek, correpetitie, praktische harmonie en partituurspel 

doceerde. Hij studeerde piano aan de Southern Illinois Universi-

ty en het toenmalige Sweelinck Conservatorium, en behaalde 

een doctoraal bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversi-

teit Groningen waar hij op een onderzoek naar hersenactivaties 

bij improviserende musici promoveerde. In samenwerking met 

de afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum Gronin-

gen, gaat hij onderzoek doen naar de ontwikkeling van instru-

mentaal muziekonderwijs voor cochleaire implantaat-

gebruikers. Harris is onderzoeker bij de Research Group Lifelong 

Learning in Music van het Prins Claus Conservatorium.  
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From Syracuse, where he rose to professor over two decades, he 

continued an active performing career in opera, concert, and 

recital. In the 1980s he started doing research on the acoustics 

and physiology of the singing voice with Harm Schutte in Gro-

ningen, The Netherlands. Later in that decade he settled in Gro-

ningen full time, where he and Prof. Schutte published a number 

of articles, earning him a PhD with the publication of Registers  

 

 

 

Wetenschappelijk 

onderzoek naar de 

zangstem: 

een moeilijk vak  
 

door Geert Berghs 

 

Vragen die voortkomen uit de praktijk van het coachen van 

zangers vormen de ideale reden om onderzoek naar de zang-

stem te doen. Van de vele vragen die rijzen in de jaren dat je 

als zangpedagoog werkzaam bent zullen er sommige zijn 

waarbij inderdaad een wetenschappelijke benadering past. In 

zo’n geval is een goede methodologische ondersteuning ge-

boden. Zoals iedereen die wetenschappelijk onderzoek doet, 

zal je er snel achter komen hoe moeilijk het is om het onder-

werp van studie af te bakenen en je te beperken tot een soms 

teleurstellend klein deelaspect van wat je zo graag opgehel-

derd wilde zien. In het beste geval kun je dan een tipje van de 

sluier oplichten en een antwoord vinden. Maar ook leer je hoe 

secuur en ordelijk te denken binnen je vakgebied en hoe een 

kristallijne vorm voor je studie te maken.  

 

 

 

Workshop Feedback 

Coachen en de kunst van 

vragen stellen  
 

door Mirabelle Schaub 

 

Feedback geven betekent dat je aan anderen teruggeeft hoe 

je hun gedrag hebt waargenomen, ervaren en begrepen en 

welke effecten het gedrag op je heeft. In het dagelijks leven 

krijg je dat vaak terloops of indirect te horen. Je moet dan 

maar, uit iemands blik of manier van reageren, afleiden hoe je 

gedrag ervaren wordt.  

 

 

in Singing in the year 2000. A product of that research has been 

the software program VoceVista, providing digital feedback for 

singing instruction from spectrum analysis and the electroglot-

tograph (EGG). In 2008 he published Resonance in Singing, con-

cisely describing the application of the system to analysis of the 

recorded literature, as well as to live instruction in the voice stu-

dio.  

 

 

A 
En dan is het nog zaak om niet een onevenredig groot ge-

wicht aan je bevindingen te geven, maar ze te plaatsen binnen 

de context van alles wat we weten over mooi leren zingen.  

 

Uiteindelijk ga je vaak scherper zien hoe belangrijk juist al die 

zaken zijn die je niet in maat en getal kunt uitdrukken, zoals 

talent, intuïtie, ervaring 

en vooral het onverslaan-

bare menselijk oor.  

 

A 

 

 

Dr. Geert Berghs, zang-

pedagoog, docent zang 

aan de afdeling koordi-

rec e van het Conserva-

torium van Amsterdam, 

wetenschappelijk onder-

zoeker aan de Katholieke 

Universiteit Leuven, ini a efnemer van Meesters&Gezellen 

(www.meestersengezellen.nl), stemcoach bij Tenso Europe 

Chamber Choir (www.tensoeuropechamberchoir.eu). 

 

 

In een leersituatie, zoals die van zangpedagoog en leerling, is 

het belangrijk dat je op de goede manier feedback geeft en je 

bewust bent welke factoren hierbij een rol kunnen spelen. 

Soms zie je dat een leerling de feedback wel hoort, maar dat 

de feedback niet werkelijk lijkt aan te komen. Het leerproces 

lijkt te stokken. De kunst is dan om vanuit een coachende 

houding het leer- en ontwikkelproces weer vlot te trekken.  

 

Deelname aan deze interactieve workshop biedt een kans om 

theoretische kennis rondom feedback en coaching op te fris-

sen en/of aan te vullen en je krijgt antwoord op vragen als 

waarom feedback ontvangen voor leerlingen soms zo lastig is. 

Aspecten van coaching worden besproken met als doel een 

leerproces weer in ontwikkeling te brengen.  
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Tijdens de workshop is er gelegenheid om eigen casuïstiek te 

bespreken, te oefenen en komen de volgende onderwerpen 

aan bod: 

 Definities en regels Feedback geven & ontvangen 

 SCARF-model: waarom omgaan met feedback zo lastig is 

 Coachende houding, coachingsmodel en de kunst van vra-

 gen stellen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ondernemende 

(zang-)docent  
 

 

door Linda Hendriks 

 

 

Effectief docentschap en succesvol ondernemen zijn in meer-

dere opzichten vergelijkbaar en vereisen eenzelfde combina-

tie van commitment en improvisatie. Docenten moeten hun 

aandacht verdelen over het belang van hun leerlingen, een 

gezonde continuering en/of groei van hun praktijk en hun ei-

gen professionele ontwikkeling. Vanuit het perspectief van 

Lifelong Learning vergt dat van de (zang-)docent dat hij/zij 

over de grenzen van de eigen praktijk heen kan kijken. Welke 

rol(len) is/zijn er voor de docent als professional in de maat-

schappij te identificeren en liggen daarin wellicht nieuwe kan-

sen? Hoe sluiten persoonlijke wensen aan bij nieuwe wegen 

op het gebied van professionele ontwikkeling? Welke conse-

quenties hebben de keuzes die daarin worden gemaakt?  

 

 

 

Improvisatie als 

didactische  werkvorm  
 

door Karst de Jong 

 

Als je niet wilt dat je leerling tonaal en harmonisch op het ni-

veau van Kortjakje blijft steken, moet je als docent  aan-

dacht besteden aan de complexe hiërarchische structuur die 

onze muziek kenmerkt.  

 

Uitwerking 

 

 Wanneer heb je voor het laatst feedback vermeden en 

 waarom?  

 Ben je een trainer of een coach? 

 Waar blijkt dat uit? 

 Wat versta je onder coach?  

 Via google woordenwirl maken 

 Afbranden-oefening / ophemelen-oefening 

 

Dr. Mirabelle Schaub - de Jong  

Docent Sociale Studies Hanzehogeschool, 

humanistisch geestelijk verzorger en coach 

bij levensvragen, trainer intervisie en reflectie. 

 

 
A 

 

Naast vaardigheden zoals reflecteren en samenwerken, ko-

men daarbij ook creativiteit en innovatie om de hoek kijken. 

Maar ook meer praktische kennis en skills op het gebied van 

onder meer planning, marketing & communicatie en fundrai-

sing zijn van belang wanneer docenten hun praktijk deels wil-

len verleggen en/of uitbreiden. Met Lifelong Learning als uit-

gangspunt gaan deelnemers in deze workshop aan de slag 

met ideeën voor hun eigen praktijk waarin een mix van deze 

competenties geïntegreerd wordt ingezet. 

 

 

A 

Hoewel lange tijd gedacht werd dat de theorieles in die be-

hoefte kon voorzien, maakt kennis van het brein steeds duide-

lijker dat deze leerinhouden in de zangles zelf thuishoren en 

dat werkvormen gelieerd aan de improvisatie gebruikt kun-

nen worden om ze aan te leren. In deze workshop wordt dui-

delijk gemaakt hoe dat zou kunnen. Aan bod komen onder 

andere: improvisatie als manier om creativiteit en expressivi-

teit te ontwikkelen, improvisatie en de ontwikkeling van het 

gehoor, en integratie van improvisatie in het proces van stu-

deren.   
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Intervisie  
 

door Jolande Geven en Ineke van Doorn 

 

 

Intervisie is een werkvorm die ernaar streeft het beste uit el-

kaar naar boven te halen. Intervisie geeft je nieuwe inzichten 

in jezelf als persoon en als zangdocent. Tijdens de praktijkda-

gen die wij onder de naam Van Doorn & Geven organiseren 

ervaren we dit ook telkens weer. Samen met de cursisten on-

derzoeken en ontwikkelen we het vak van zangdocent. Deze 

uitwisseling geeft veel herkenning, plezier, nieuwe inzichten 

en vooral veel energie om weer aan de slag te gaan. 

 

Tijdens de workshop ga je in kleine groepen aan de slag met 

methodische aspecten van de zangles en casussen uit de 

zangpraktijk. Hierbij ligt de nadruk niet op het vinden van de 

oplossing, maar staat de vraag en/of het probleem centraal. 

Op deze manier kun je op verschillende manieren naar een 

situatie leren kijken, ervaren welke werkvorm bij je past en 

waar voor jou een uitdaging ligt. Door deze uitwisseling met 

je collega’s zal je stijl van lesgeven verbreden.  

 

 

 

www.vandoornengeven.nl 

Karst de Jong (1961) studeerde klassiek piano bij Geoffrey 

Douglas Madge en muziektheorie bij o.a. Diderik Wagenaar en 

Ineke Kien aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. 

Kort na het voltooien van zijn studie werd hij aangesteld aan 

de Conservatoria van Amsterdam en Den Haag. Sinds 2003 is hij 

benoemd aan de ESMUC (Escola Superior de Musica de Catalu-

nya) in Barcelona als professor voor 18e/19e eeuw-

se compositietechnieken en improvisatie.  

 

Een belangrijk doel is voor hem de integratie van improvisatie 

als een volwaardig onderdeel van het curriculum van klassieke 

musici. In zijn lessen benadert hij interpretatiekwesties vanuit 

de muzikale analyse en de improvisatie, waarbij de deelnemen-

de musici worden uitgedaagd om nieuwe strategieën te ontwik-

kelen voor het aanleren, memoriseren en begrijpen van stukken 

uit het repertoire.  

 

Karst de Jong geeft regelmatig masterclasses op internationale 

festivals en aan vele gerenommeerde instituten, waaron-

der Guildhall school of Music and Drama in London en de Sen-

zoku Music University in Tokyo. Karst de Jong maakte twee cd’s 

met piano solo-improvisaties, getiteld “Improdisiac I & II”. 

Hij woont op dit moment in Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 

 

Ineke van Doorn en Jolande Geven vertegenwoordigen samen 

een schat aan zangpedagogische ervaring. Ze ontwikkelden 

talloze cursussen en workshops, en doceerden op alle niveaus; 

van amateur tot professional. Vanaf 2011 organiseren ze cursus-

sen voor professionele zangers en zangdocenten. Ineke is schrijf-

ster van het alom gewaardeerde boek ‘Professioneel Zingen 

voor Iedereen’. Jolande is naast zangpedagoog ook coach en ze 

begeleidde diverse intervisie-trajecten o.a. op het ArtEZ Conser-

vatorium.  
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A 

Afsluitend optreden 
 

door Maria Kritsotaki 
 

Maria Kritsotaki was born in Crete, Greece, and grew up in 

an artistic environment and family. At the age of 8 she started 

taking violin lessons, and already from the age of 6 and for 10 

continuing years she was a member of the choir of the city. 

After graduating High School, she moved to Athens where 

she continued her studies by taking Jazz and Classical singing 

lessons. 

 

In 2016 Maria completed her Bachelor in Jazz Music, Vocals, 

at the Prins Claus Conservatorium in Groningen. During her 

studies she participated in workshops from important musi-

cians of the NY music scene like Jd Walter, Deborah Brown, 

David Berkman and a lot more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria is performing in different stiles of music with different 

projects, from Jazz to free improvised music and from con-

temporary performing to world music projects. Member of 

‘Meraki’, ‘Helianthus’, ‘Maria’s Jazz Trio’ etc., has performed 

in several venues and festivals in The Netherlands, in Greece 

and in Italy. Together with her performing activity, the last 2 

years Maria is teaching in a music school as well. 

 

 

 

 

 

Tot ziens, Winanda! 
 

Dit bulletin draagt als laatste in een reeks van ruim 5 jaar de 

sporen van onze hoofdredactrice Winanda van Vliet. Winanda 

vertrekt uit de redactie: haar hart gaat naar andere bezighe-

den uit. Begrijpelijk. Maar… ze heeft haar vertrek stilletjes 

goed getimed. Ze heeft afgewacht totdat we een duidelijke  

taakstructuur hadden, en een fijn redactieteam. Dat tekent 

haar: verbindend tussen jong en ouder, licht en klassiek, op 

inhoud en tevens op organisatie. En dat alles ongemerkt zon-

der druk, met vindingrijke nauwgezetheid. Het laptopje ook 

op haar drukste dagen in de aanslag, zodat je altijd binnen de 

kortste keren op brandende vragen meteen een praktische 

oplossing kreeg aangereikt.  

 

Het was heerlijk om zo met haar te kunnen samenwerken en 

zeer productief voor ons blad. Voor de lezers is er genoeg om 

terug te lezen van haar hand. Alles van diepgang, voor een 

breed publiek, en om te herlezen. 

 

Winanda, onze dank is groot. Het ga je goed. 

 

Bea Goethart 
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      Gevonden! 
 

 

 

 

 

 

 

Bij een van de Symposia van de NVZ zag ik mijn oud-

docenten van de Schumann 

Akademie, die in de redactie 

zitten van het Bulletin. Ik lees dit 

blad altijd met veel plezier en 

het leek mij leuk om hieraan een 

bijdrage te kunnen leveren. Al 

snel daarna werd ik uitgenodigd 

voor de eerste vergadering en 

vroeg men mij iets over mezelf 

te schrijven, zodat de lezer weet 

wie er schuil gaat achter de naam      Annemiek Maissan.                    

 

Ik kan me niet herinneren dat ik niet zong. Ik was 6 jaar toen ik 

door het schoolhoofd uit de klas geplukt werd om mee te 

doen in de operette (nu zou je het een musical noemen) “De 

rattenvanger van Hamelen”. Later kreeg ik les van Trudi 

Koeleman, want ik wilde mijn broer volgen naar het conserva-

torium. Ik was 17 jaar toen ik van de middelbare school 

afkwam en nog veel te jong om zang te studeren; bovendien 

kwamen toen ook de twijfels: beroemd zou ik vast niet wor-

den en als docent ‘eindigen’, dat zag ik al helemaal niet zitten! 

Mede daardoor ben ik toen niet aan een muziekopleiding be-

gonnen. Toch was er altijd een gemis aan kennis en kunde en 

het was na een moeilijke periode, waarin ik kanker kreeg en 

overwon, dat ik besloot om de opleiding bij het RMO te gaan 

volgen, om uiteindelijk Staatsexamen muziek te kunnen 

doen. Ik ben mij gaan verdiepen in de zangpedagogiek, start-

te de (eerst schriftelijke) opleiding aan de Schumann Akade-

mie, waarmee ik uiteindelijk het diploma Bachelor in de mu-

ziek heb behaald. Inmiddels heb ik nu 20 jaar een bloeiende 

lespraktijk in Hoogland met leerlingen van jong tot oud en van 

uiteenlopend niveau. Zangles geven was aanvankelijk wel het 

laatste wat ik wilde doen, maar ik heb ontdekt dat juist daar 

mijn passie ligt.  

 

Voor het bulletin hoop ik een bijdrage te kunnen leveren met 

mijn inzet, visie en ideeën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

Mijn naam is Franka van Essen, woonachtig in Kampen en 

werkzaam in de muziek als mezzo-

sopraan en zangdocent. Daarnaast 

vind ik het leuk om stukjes te schrij-

ven en met taal bezig te zijn. Van-

daar dat ik mij als redactielid heb 

aangemeld voor het NVZ bulletin, 

toen de oproep voorbij kwam. Be-

halve informeren, hoop ik dat het 

magazine ook verbindt en zorgt 

voor herkenning. Velen van ons 

zangdocenten zitten solo in onze leskamers te doceren. Ikzelf 

vind het een fijn idee dat ik onderdeel uitmaak van een grote-

re community van vakgenoten die hier ook mee bezig is! 

 

Tweede fase afgestudeerd in 2007 aan het Artez conservatori-

um als mezzo, klonk ik tot mijn spijt erg ‘sopranig’. Bach’s 

altaria’s durfde ik daarom niet aan en lange tijd heb ik mij 

daarom vooral op kamermuziek en klein muziektheater ge-

stort. Nu zijn we tien jaar, drie kinderen en twee zangdocen-

ten verder, waarvan de huidige, Xenia Meijer, mij fantastisch 

op het goede spoor heeft gezet. Afgelopen week zong ik dan 

ook mijn eerste ‘Matthäus’ als alt-solist! Daarnaast heeft 

kleinschalige kamermuziek nog steeds mijn hart en zing ik 

momenteel een Spaans en Joods (klassiek) programma met 

mijn medemuzikanten van het Muzinder Collectief.  

 

Het lesgeven heeft mij altijd enorm geboeid, juist omdat ik als 

geen ander weet wat een zoektocht het zingen kan zijn. Een 

ander te helpen zijn volle vocale potentieel te ontdekken en 

daarin te laten stralen, geven mij veel voldoening. De uitda-

ging om elke cursist op zijn eigen niveau aan te spreken, er-

achter te komen hoe een zanger het beste leert en uit te vo-

gelen welk repertoire het beste aansluit, vervelen nooit.  

 

En dan nu de volgende stap: in diverse onderwerpen en boe-

ken duiken en gaan schrijven voor het NVZ bulletin!  

 

 

Twee kersverse 

leden van de  

bulletin-redactie 

stellen zich voor 

H et vorige bulletin bevatte een dringende oproep onder de titel ‘Gezocht!’, waarin de recent ontstane va-

catures in bestuur en bulletin-redactie onder de aandacht van de leden werden gebracht. We mogen ver-

heugd vaststellen dat die oproep niet onbeantwoord is gebleven. Redactieleden Annemiek Maissan en Franka 

van Essen stellen zich voor, en ook binnen het bestuur is het verschuiven van de poppetjes volop gaande. Wordt 

vervolgd, dus! 
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3 L’en 

 
 
 

‘Life long learning’. Met het aanstaande jaarlijkse symposium 

in mijn hoofd wilde ik daar mijn column aan wijden, zo had ik 

me voorgenomen. Echter, na herhaaldelijke pogingen achter 

m’n Mac, menig autoritje, fitness-sessies en afwasjes met het 

thema in mijn hoofd te hebben gezeten, kwam er nog steeds 

geen le er op het scherm. Wat een ongelooflijk las g onder-

werp! Wat ‘leert’ een mens nu eigenlijk allemaal in zijn ‘lange 

leven’? Wat heb ik daar nu voor zinnigs over te melden? Wat 

houdt het begrip ‘leren’ voor mij, op dit moment van mijn le-

ven, in? Wat heb ik geleerd en op welke manier leer ik? Waar-

om is het zo moeilijk om daar iets over te schrijven? Las g en 

veelomva end...  

 

Natuurlijk, ik kan ongelooflijk genieten van het lezen van boe-

ken over zingen en muziek en het beluisteren van nieuwe en 

oude muziek. Kan mezelf verliezen in het rondstruinen in data-

banken, op zoek naar nieuwe inzichten en onderzoeksresulta-

ten over de meest uiteenlopende aspecten van de stem. Word 

compleet gelukkig van het lezen van de ‘the Journal of Voice’ 

of ‘the Journal of Singing’. Ik bezoek met regelmaat symposia 

en congressen, volgde een studie logopedie, schrijf een cd vol 

nieuwe songs, bedenk nieuwe workshops... (word er moe van 

als ik zo allemaal op een rijtje zie staan). Maar… dat hoort toch 

‘gewoon’ bij mijn vak en mijn leven? Dat is toch niet wat ‘men’ 

bedoelt met ‘levenslang leren’?  

 

Als ik denk aan ‘leren’, dan denk ik aan ‘kennis’. En, alhoewel 

je je kunt afvragen of het verwerken van nieuwe kennis en 

informa e nou al jd resulteert in ‘echte’ leermomenten, moet 

ik op dat moment terugdenken aan mijn middelbareschool jd. 

Een gelukzalige jd waarin ‘leren’ een dagtaak was, en on-

danks dat ik mijn huiswerk niet al jd maakte, kon ik al mijn jd 

besteden aan het verwerven en verwerken van kennis en in-

zichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

Gek genoeg denk ik niet meteen aan mijn Conservatorium jd. 

Niet omdat ik daar niets geleerd zou hebben, integendeel, 

maar omdat het fenomeen ‘leren’ voor mij toen niet centraal 

stond. Ik was er niet bewust mee bezig, maar absorbeerde 

simpelweg alles wat er rondom me gebeurde. Het leven draai-

de om het maken en ervaren van muziek in de breedste zin 

van het woord. Ik leefde mijn muzikale passie. 

 

En feitelijk doe ik dat, ’a li le bit later in life’, nog steeds. Zo-

wel in het maken van muziek, als in het lesgeven. En het 

mooie is, dat het leven van mijn muzikale passie een steeds 

persoonlijker verhaal wordt. Ervaring en kennis vervlechten 

zich met de jaren tot een complexer én completer geheel, 

waarin mijn persoonlijke kijk op het geheel de basis is gaan 

vormen. Met de jaren, en dat had ik eerder niet kunnen be-

denken, blij  het zingen en lesgeven zich verdiepen en per-

soonlijker worden. Ideeën, gedachten, twijfels en overwin-

ningen zijn op een natuurlijke, onlosmakelijke manier onder-

deel geworden van mijn muziek en lesgeven. Kennis en visie 

als yin en yang met elkaar verweven, hoe mooi is dat! 

 

Ondertussen komen en gaan de ‘nieuwe’ methodes en nieuwe 

inzichten. ‘Borststem’ wordt ‘modaal’ wordt ‘bel ng’ wordt 

‘neutral’. Het is een uitdagende en geruststellende gedachte 

dat we over 5 of 10 jaar waarschijnlijk gewoon weer nieuwe 

namen zullen hebben verzonnen, nieuwe inzichten zullen heb-

ben verworven en nieuwe muzieks jlen zich zullen hebben 

ontwikkeld. Mijn passie voor muziek, de vonk van vooruitgang, 

zal echter onveranderd blijven bestaan, ‘as long as I live’... 

naar ik hoop!  

 

Herman van Doorn 

Column 
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Aankondiging 

 

Pan European 

Voice  

Conference 
 

Graag uw aandacht voor het volgende:  

De 12e editie van het Pan European Voice  

Conference (PEVoC) zal doorgaan in België,  

te Gent, van 30 augustus tot 1 september 

2017.  

 

Alhoewel de naam verwijst naar een  

Europees platform, is het eigenlijk een  

wereldgebeuren (ook USA, Japan, Rusland.). 

Bovendien heeft Hare Majesteit, Koningin 

der Belgen, Mathilde, Haar Hoge Bescher-

ming verleend. 

 

De conferentie is gericht naar iedereen die  

te maken heeft met STEM, professionele 

stemgebruikers, zangers, vocal performers, 

artiesten, musici, componisten maar ook 

medici (NKO chirurgen, foniaters ), parame-

dici (logopedisten, kinesisten, osteopaten, ...) 

en wetenschappers (ingenieurs, geluidsana-

listen, ...). Er is plaats voor 7 internationale 

zwaargewichten die een keynote lecture  

verzorgen, 12-15 Ronde Tafeldiscussies, 40 

Workshops/ Instructional Courses en meer  

dan 100 free papers. Inhoudelijk varieert het 

programma van verscheiden soorten spreek- 

en zangtechnieken, over chirurgie, logopedi-

sche behandelingen, innovatie d.m.v. tissue 

engineering en transplantaties, naar de link 

tussen de stem en gehoorstoornissen.  

Het multidisciplinaire aspect faciliteert dat  

de theorie ter plekke in praktijk wordt omge-

zet waardoor een gezellige, verrijkende sfeer 

ontstaat!  

 

Neemt u a.u.b een kijkje op onze website: 

www.pevoc12.be 
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