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Eight days a week
Thomas De Baets, Adri de Vugt & Tine Castelein

Eight days a week 
Is not enough to show I care

Uit ‘Eight days a week’, The Beatles

Anna is 26 jaar en geeft muziekles aan twee middelbare scholen. Ze heeft een aanstelling van 
22 uur, gespreid over verschillende leerjaren. Op maandag geeft ze 6 uur les in een school vlak-
bij haar woning. Anna houdt van een heel actieve aanpak en ziet haar lessen als volwaardige 
‘repetities’. Ze is de hele dag druk in de weer en ervaart haar lessen als nuttig maar tegelijk zeer 
intensief. Ze draagt zelfs op maat gemaakte oordopjes om extra resistent te zijn tegen alle muzi-
kale prikkels waarmee ze dagelijks geconfronteerd wordt. Tussendoor maakt Anna kopieën in 
de lerarenkamer, maakt een aantal praktische afspraken met collega’s, geeft een aantal leerlin-
gen individuele feedback, enzovoort. Op het einde van de dag is Anna voldaan maar ook erg 
vermoeid. Naast een aantal huishoudelijke taken, wachten er ook nog een aantal verplichtingen 
voor de school: invullen van de online schoolagenda, het beantwoorden van een aantal berichten 
op het elektronische leerplatform en het voorbereiden van haar lessen voor de volgende dag. En 
zo ziet elke dag er een beetje uit.

Op dinsdag gaat Anna terug naar dezelfde school voor een aanstelling van 5 lesuren. In 
de namiddag heeft ze een wekelijkse vakvergadering met haar collega’s. Het team muziek ver-
gadert onder andere over de aankoop van nieuwe instrumenten. Op woensdag geeft ze geen 
les, maar gaat ze in de ochtend toch even naar school om de stand van zaken te bespreken in 
verband met de schoolmusical. ‘s Middags werkt ze aan haar lessen voor de dag daarop, die ze 
in een andere school geeft waar de collega’s een ander handboek gebruiken. Op donderdag geeft 
ze 5 uur les en leidt ze tijdens de middagpauze de repetitie van het schoolkoor. ’s Avonds zingt 
ze zelf  in een koor, omdat ze graag op een hoog artistiek niveau actief  blijft. Op vrijdag geeft ze 
4 uur les in de ene school en moet ze zich tijdens de middagpauze haasten om ’s middags nog 3 
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uur les te geven in de andere school. De lessen op vrijdagmiddag verlopen altijd erg moeizaam: 
Anna begint zelf  erg naar het weekend te verlangen en ook de leerlingen zijn onrustig omdat ze 
voelen dat het weekend voor de deur staat. Het weekend is voor Anna een moment om de bat-
terijen op te laden, te ontspannen, vriendinnen en familie te ontmoeten. Op zondag leidt ze het 
plaatselijke jeugdharmonieorkest en ’s avonds bereidt ze haar lessen voor. Op maandag begint 
alles immers opnieuw van vooraf  aan.

Laatst was er een studiedag over het ‘doen van onderzoek’ in de onderwijspraktijk. Anna 
vond het allemaal bijzonder boeiend, maar hoewel ze in haar praktijk een aantal verbeter-
punten ziet en soms met een aantal vragen worstelt, zou ze niet weten wanneer ze de tijd zou 
kunnen vinden om dat allemaal te doen. Een week telt immers maar zeven dagen … en er zijn 
volgens haar andere prioriteiten.

 g Professionaliteit als uitgangspunt

Als je aan een muziekleraar vraagt of  hij zichzelf  als ‘onderzoeker’ ziet, is het ant-
woord wellicht negatief. Het begrip ‘onderzoek’ wordt doorgaans geassocieerd met 
wetenschap en met de academische wereld, niet met de onderwijspraktijk. Bovendien 
is het takenpakket van een leraar al groot en zwaar genoeg zonder onderzoek. Het 
doen van onderzoek wordt met andere woorden als optioneel ervaren. Toch zien we 
dat er een groeiende aandacht is voor de ‘leraar als onderzoeker’, zowel binnen de 
lerarenopleiding als bij initiatieven voor levenslang leren, zoals studiedagen en nascho-
lingen. Ook in de officiële documenten die het beroepsprofiel van de leraar omschrij-
ven, gaat er aandacht uit naar reflectie en onderzoek. Het gaat dan onder meer over 
het toepassen van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek, het reflecteren en 
ter discussie stellen van het eigen functioneren, het zicht krijgen op en bevragen van 
de eigen beroepsopvattingen, maar ook het uitvoeren van eigen praktijkonderzoek. 
Reflectie en onderzoek worden rechtstreeks in verband gebracht met de professionele 
ontwikkeling van de leraar. 

Het uitgangspunt van dit boek is dan ook dat onderzoek niet optioneel is, maar 
aan de kern van een (volwaardig) professioneel leraarschap raakt. Het reflecteren over 
de onderwijspraktijk en het opzetten van eigen praktijkonderzoek zou vanzelfspre-
kend moeten zijn voor een ‘volbloed’ muziekleraar die voldoende ‘zorgzaam’ met zijn 
onderwijspraktijk omgaat. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je 
dat dan, onderzoek? We schreven dit boek omdat we merken dat zowel leraars als stu-
denten, maar ook lerarenopleiders, op zoek zijn naar antwoorden. Hoewel het relatief  
eenvoudig is om onderzoek te implementeren in de opleiding of  in het beroepsleven, 
moet de student of  leraar wel voldoende aanvoelen dat het onderzoek voor hem rele-
vant is en een wezenlijke bijdrage levert aan de praktijk. In dit boek hebben we het 
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onder andere over onderzoeksvragen, het opzetten van een onderzoeksontwerp en 
het kiezen van een gepaste onderzoeksmethode, het samenwerken met anderen en 
het verspreiden van de onderzoeksresultaten.

Het boek is een ‘ticket to ride’, een ‘kaartje’ voor een verkennende rit in het boei-
ende domein van praktijkonderzoek in muziekeducatie, maar het kan ook een ‘gids’ 
zijn die de lezer onder de arm kan houden bij het uitvoeren van eigen onderzoek. 
Het wil een open en uitnodigende inspiratiegids of  handreiking zijn voor de leraar 
(in opleiding), maar is allesbehalve een ‘kookboek’. Het doen van onderzoek is name-
lijk complexer dan het uitvoeren van een recept met een concreet stappenplan. Het 
is immers de onderzoeksvraag die bepaalt welk stappenplan relevant is, niet een of  
ander methodologische ‘gebruiksaanwijzing’. Het boek heeft evenmin de ambitie een 
volledig overzicht van mogelijke onderzoeksmethodes aan te bieden. Er zijn immers 
heel wat onderzoeksmethodologische handboeken op de markt. Dit boek heeft eerder 
een aanvullend karakter: het concretiseert een aantal zaken naar het domein van de 
muziekeducatie. We hopen dat ‘Ticket to ride’ een plaats kan vinden in Vlaamse en 
Nederlandse lerarenopleidingen muziek. 

Met praktijkonderzoek bedoelen we: onderzoek dat wordt uitgevoerd door de 
muziekleraar in de eigen praktijk, dat voornamelijk binnen die particuliere praktijk 
relevant is. Het begrip praktijkgericht onderzoek gebruiken we in dit boek niet. Hoewel 
deze termen vaak slordig door elkaar worden gebruikt, bestaat er enige consensus 
over dat praktijkgericht onderzoek eerder verwijst naar wetenschappelijk onderzoek 
(al dan niet uitgevoerd door de leraar zelf ) dat een sterker generaliseerbare kennis 
nastreeft (zie hoofdstuk 2).

Het boek is een resultaat van het onderzoeksproject ‘Respectus – Reconstructing 
Artistic Interventions in Music Educational Practices’ (gefinancierd door OPaK, het 
Onderzoeksplatform voor de Kunsten van LUCA School of  Arts), waarin een onder-
zoeksteam tussen 2013 en 2016 een aantal methodologische vraagstukken in praktijk-
onderzoek verkende aan de hand van intensieve samenwerkingen met muziekleraren. 
Tegelijk is het ook de opbrengst van een intensieve samenwerking tussen de masterop-
leidingen muziekeducatie in Leuven (LUCA School of  Arts) en Den Haag (Koninklijk 
Conservatorium).

 g Leeswijzer

Bij het lezen van het boek is het belangrijk een aantal zaken in het achterhoofd te 
houden. Dit boek heeft bijvoorbeeld betrekking op het gehele spectrum van muziek-
educatie. Om verschillende redenen hanteren we echter liever zoveel mogelijk 
begrippen die in het ‘gewone’ onderwijs gangbaar zijn: leraar – lesgeven – onderwijs 
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– muziekonderwijs, enzovoort. Wanneer we bijvoorbeeld ‘leraar’ schrijven, bedoelen 
we zowel de onderwijsgevende in het algemeen als diegene die onderwijs verzorgt. 
Dit kan bijvoorbeeld de workshopleider op een muziekschool zijn, de dirigent van een 
kinderkoor of  de activiteitenleidster op een kinderdagverblijf. We kiezen overigens 
voor ‘leraar’ omdat het begrip ‘docent’ in Vlaanderen verwijst naar de onderwijsge-
vende in een hogeschool of  universiteit. Omwille van de vlotte leesbaarheid benoe-
men we de muziekleraar in dit boek altijd met een generische ‘hij’. Dit betekent dat 
‘hij’ altijd als ‘hij/zij’ gelezen kan worden. Met ‘leerling’ bedoelen we de lerende, de 
deelnemer, de student, de cursist. Met ‘onderwijs’ bedoelen we alle situaties waarin 
er sprake is van intentioneel leren, situaties die gerealiseerd worden met de bedoeling 
om iets te leren. 

In elk hoofdstuk zijn een aantal significante tekstfragmenten en belangrijke refe-
renties in kleur gemarkeerd. Op die manier geven we het boek de ‘feel’ van een heus 
werkboek en creëren we een extra betekenislaag. Elk hoofdstuk sluit af  met een aantal 
reflectieve vragen die een aanzet kunnen vormen voor een verdere verwerking, op 
individuele basis of  in het kader van een activiteit in de lerarenopleiding.

 g Opbouw

In het boek schakelen we vrij vlot over van algemene beschouwingen tot concrete 
praktijkvoorbeelden. Het eerste hoofdstuk ‘Because’ is oriënterend van aard. Het 
staat stil bij de vraag waarom praktijkonderzoek van belang is in (muziek)educatie. 
Het hoofdstuk ‘Every little thing’ biedt vervolgens een meer theoretische benadering 
waarbij voornamelijk wordt ingegaan op het systematiseren van het onderzoek. Het 
hoofdstuk sluit af  met een aantal concrete handreikingen voor de praktijkonderzoe-
ker. In beide hoofdstukken wordt regelmatig verwezen naar concrete praktijksituaties. 
Vervolgens wordt in het hoofdstuk ‘In my life’ het boeiende parcours van pianolerares 
Johanna Roels belicht. Het verhaal van Johanna is een prachtig voorbeeld van praktijk-
onderzoek door een muziekleraar. In het vierde hoofdstuk, ‘Paperback writer’, staat 
Isolde Malmberg stil bij het gebruik van notities en dagboeken in praktijkonderzoek. 
Hoofdstuk 5, ‘Two of  us’, doet verslag van de laatste fase van het onderzoekspro-
ject ‘Respectus’, waarin een muzieklerares zich door een onderzoeker laat ondersteu-
nen tijdens haar praktijkonderzoek. Hoofdstuk 6, ‘Come together’, bericht over een 
groeps interview met studenten over hun ervaringen met onderzoek en meer specifiek 
over feedback en de rol en betekenis van intervisie. In hoofdstukken 7 en 8 worden 
twee onderzoeksprojecten uit de opleidingen master muziekeducatie beschreven. 
‘With a little help from my friends’ rapporteert over een onderzoek van vier studenten 
die zich tijdens hun onderzoeksproces sterk (methodologisch) aan elkaar vasthaakten 

Ticket to ride DRUKKLAAR.indd   10 9/18/2017   2:38:31 PM



INLEIDING. Eight days a week 11

als ‘critical friends’. In ‘Free as a bird’ wordt een actieonderzoek in verschillende cycli 
toegelicht waarbij de onderzoeker op zoek ging naar mogelijkheden om de muzikale 
creativiteit te stimuleren. Beide hoofdstukken beschrijven de weg van het ‘intuï tieve 
zoeken’ naar het ‘systematische onderzoeken’ en zijn mooie voorbeelden van prak-
tijkonderzoek in muziekeducatie. Dat de titels van de hoofdstukken naar songs van 
The Beatles verwijzen, heeft uiteraard alles met de titel van het boek te maken.

 g Dankwoord

Onze dank gaat uit naar een aantal collega’s op wie we sterk konden rekenen tijdens 
het onderzoeksproject ‘Respectus’: Teresa Roosen, Johan Jonniaux, Pieter Akkermans, 
Loes Vandewalle en Francine Drijkoningen. We danken Ferre Laevers en Thade Buch-
born voor hun medewerking bij de opstart van dit project. In het bijzonder danken 
we de andere auteurs die hun medewerking verleenden aan deze publicatie: Isolde 
Malmberg, Luc Nijs en Cheryl Oosterman-Neuhuijs. We danken Nadine Baer voor 
haar bijdrage aan de vertaling van het hoofdstuk van Isolde Malmberg, en Lies Koop-
man voor het nauwkeurige taalkundige nazicht van het volledige manuscript. We zijn 
daarnaast onze studenten van de voorbije jaren zeer dankbaar: het begeleiden van hun 
masteronderzoek is ook voor ons steeds bijzonder leerrijk en inspirerend.

We hopen dat ons boek niet enkel ondersteuning en antwoorden biedt, maar ook 
verdere vragen oproept, dialoog stimuleert en vooral de motivatie aanwakkert om 
aan praktijkonderzoek te doen. Ook al telt een week maar zeven dagen, we hopen 
dat muziekleraren onderzoek als aangenaam, zinvol en betekenisvol kunnen gaan 
ervaren.

Leuven, juli 2017
Thomas De Baets, Adri de Vugt en Tine Castelein
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