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www.muziekabcd.nl
Vak Muziekonderwijs Doelgroep vo Prijs schoollicentie bij  

6-30 gebruikers: € 8,00 per gebruiker voor 6 mnd., € 13,50 

per gebruiker voor 12 mnd., er gelden voordeliger tarieven bij 

grotere aantallen gebruikers uitgever Wij Maken Het  

adres Kokstraat 12, 7211 AP Eefde, telefoon: (0575) 518722, 

e-mail: post@wijmakenhet.nl, website: www.wijmakenhet.nl

Besproken door Thaddé Goossens, consulent ict

met de werksite muziekabcd kunnen leerlingen spelend noten 

leren lezen, ritmes tikken, hun oren trainen en muziektheorie 

leren. Ze oefenen met melodische en ritmische dictees, 

zelfstandig en op alle plaatsen waar een internetverbinding 

aanwezig is.

Werksite voor muziektheorie  
De theorie achter Muziekabcd is ontleend aan het 

Raamleerplan voor de Harmonie Fanfare Brassband-opleiding 

(HaFaBra). Het komt tevens overeen met de muziektheorie en 

ritmische vorming van de EPTA, European Piano Teachers 

Association. De theorie in Muziekabcd is beperkt tot de stof 

voor examenkandidaten piano graadexamen A1/A2 en het 

A-examen voor HaFaBra en muziekschoolleerlingen. Alle leer-

stof die zich leent om zonder het luisterend oor van de leraar 

te oefenen, wordt in spelvorm behandeld. De totale leerstof 

bestaat uit 24 hoofdstukken: notenbalk, hulplijnen, sleutelbos, 

acht omlaag, dynamiek, de waarde van noten, even rust, maat 

houden, metronoom, tempo, kruizen en mollen, toevallig 

voorteken, maten in soorten, opmaat, articuleren, herhalen, 

fermate, do-re-mi, grote terts toonladder, intervallen, drieklan-

ken, geluid horen, instrumenten en stemming.

De theorie wordt op speelse wijze aangeboden. De stof is rijk 

geïllustreerd en voorzien van animaties. Zo is het mogelijk om 

de soms moeilijke thema’s met weinig woorden per pagina 

goed uit te leggen. Het navigeren in de opdrachten verloopt 

comfortabel. Door het instellen van het beeldscherm op de 

geadviseerde resolutie zijn de opdrachten goed leesbaar. Door 

goede dosering van tekst en beeld is scrollen meestal niet 

nodig. Waar nodig, krijgt de leerling tools aangeleverd om 

opdrachten te maken. Bijvoorbeeld een online metronoom om 

thuis muziek te oefenen.

Na acht hoofdstukken wordt er telkens een toets gemaakt. 

Leerlingen kunnen over elk deel eerst een oefentoets maken 

die uit tien meerkeuzevragen bestaat. Bij een score van 8 of 

hoger, krijgt de leerling er een punt bij. De totaaltoets bestaat 

uit twintig vragen over alle hoofdstukken. Heeft de leerling 

zestien vragen of meer goed, dan krijgt hij er een punt bij.

voorbeeld spel: ’ritme tikken’ 
Via de knop ‘Spelen om te oefenen’, komen leerlingen op een 

pagina terecht met het overzicht van alle spellen: noten lezen, 

namen noemen, foute noot, intervallen, melodiememory, 

maatstrepen zetten, toonladders, melodisch, dictee, ritme 

kiezen 1, ritme kiezen 2, ritme tikken, ritmisch dictee, tempo 

kiezen, vallende toetsen en componeren.

Een voorbeeld: nadat het spel ‘ritme tikken’ is gekozen, ver-

schijnt op de pagina de opdracht: in dit geval een notenbalk 

met een ritme. Op de pagina verschijnen ook leerling Bas en 

docent Loes, die luistert en eventueel corrigeert. De opdracht 

is: het in de notenbalk aangegeven ritme tikken op het toetsen-

bord. Na het tikken krijgt de leerling te horen of de gemaakte 

opdracht goed of fout is, de score en bij een fout het juiste 

resultaat te horen.

De spellen zijn vergelijkbaar met die op de cd-roms de 

Notenkraker en de Klankenkraker van dezelfde uitgever. Ieder 

spel heeft zijn eigen leraar. Als het nodig is, geeft een leerling 

respons. Veel oefeningen kunnen op verschillende niveaus 

worden getraind. Op de keuzepagina van de spellen klikt de Overzicht van de spellen

De theorie is opgedeeld in 24 hoofdstukken.
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leerling het niveau aan waarop hij wil spelen. Links is de 

eenvoudigste, rechts de moeilijkste oefening. Het programma 

houdt de punten bij. Als de leerling voortijdig stopt met het 

spel krijgt hij geen punten. Voor uitleg bij de spellen klik je op 

de hulp-button. Er verschijnen teksten met uitleg. Bij de 

meeste spellen kun je meer oefeningen doen. Het programma 

biedt de mogelijkheid om een eigen rapport uit te printen. De 

leerling en de leraar kunnen op de computer en de print de 

vorderingen zien. Daardoor is het mogelijk individueel en in 

eigen tempo te oefenen.

ondersteuning voor docent 
Didactische ondersteuning is op de site niet aanwezig. De 

ondersteuning voor de docent is beperkt tot een korte verant-

woording en technische ondersteuning met betrekking tot 

bijvoorbeeld Java. Het oplossen van technische problemen en 

contact met de makers gaat via e-mail. Deze service werkt 

zeer goed. De makers van het programma actualiseren, verbe-

teren en vullen hun programma aan zodat je steeds werkt met 

de nieuwste versie.

conclusie
Muziekabcd is in de eerste plaats ontwikkeld voor leerlingen 

die het theorie-examen voor muziekschool, HaFaBra en piano 

willen behalen. Maar voor het muziekonderwijs in het vo is het 

naast iedere andere methode te gebruiken. De website is goed 

bruikbaar bij de lessen muzikale vorming en door de leerling 

die muziek als keuzevak heeft.

Muziekabcd betreft een effectieve en aantrekkelijke methode 

om de theorie te oefenen. De leerstof wordt op een speelse en 

sterk gevisualiseerde manier aangeboden. De docent kan 

hierdoor zijn didactische mogelijkheden uitbreiden. Hij kan zijn 

muzieklessen gebruiken voor het praktisch musiceren en 

Muziekabcd voor het zelfstandig oefenen van de theorie. Via de 

toetsen en rapporten kunnen leerling en docent samen de 

vorderingen in de gaten houden. Muziekabcd is een welkome 

afwisseling in het bijbrengen van theoretische leerstof, zowel in 

als buiten de les. In de praktijk is het werken met het pro-

gramma niet moeilijk en alles werkt soepel en goed.  

reactie uitgever
Muziekleraren kunnen met korting voor de hele groep een 

abonnement nemen, of individuele leerlingen aansporen een 

wachtwoord aan te schaffen. We denken dat leerlingen die een 

instrument bespelen het meest gebaat zijn bij ons programma.

De muziektheorie is interessant, maar minstens zo belangrijk 

zijn de spelletjes die het geconcentreerd luisteren naar melo-

dieën en ritmes goed en speels stimuleren. Muziekleraren die 

het spelen op een instrument aanleren, hebben daar in de les 

vaak geen tijd voor. 

Verder willen wij opmerken dat de methode gemaakt is voor 

alle muziekleerlingen, of ze nu trompet, slagwerk, piano of 

viool spelen.

Overigens hebben wij ook www.aapnootspel.nl ontwikkeld. 

Hiermee kunnen kinderen vanaf vijf jaar kennismaken met 

muziek. De nadruk ligt op ‘spelen’ met muziek; kinderen 

maken in spelvorm kennis met melodieën en ritmes.

Gerrit Ebbink,

Wij Maken Het

Spel: Intervallen

Spel: melodie memory
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