
Het AapNootSpel is bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar. Het 
kan ingezet worden als middel in het kader van AMV of bin-
nen het muziekonderwijs op de basisschool. Kinderen kunnen 
geheel zelfstandig met het programma aan de slag. De ma-
kers waren in jaren negentig auteur van de educatieve cd-roms 
Notenkraker en Klankenkraker en meer recent van het eveneens 
online ‘muziekabcd’. Voor kinderen voor wie de moeilijkheids-
graad van dit laatste programma te hoog ligt, is het AapNoot-
Spel bedoeld. Er zijn allerlei muziekspelletjes die allemaal door 
Jaap Aap gepresenteerd worden. Al doende leren kinderen 
luisteren naar ritmes en melodieën. De vorm varieert van het 
bekende Memory spel, tot puzzels en meerkeuzevragen. 
En kinderen worden uitgedaagd om ritmes na te tikken op het 
toetsenbord of na te spelen op een virtuele xylofoon. Door mid-
del van dozen op een trein worden kwart, halve en hele noten 
gevisualiseerd. Ook noten lezen komt aan bod, waarbij op 
verrassende manier het aloude computerspelletje Tetris om de 
hoek komt kijken. Welk onderwerp ook wordt aangesneden, de 
opbouw verloopt altijd zeer doordacht in heel kleine stappen. 
Voor het geval de opzet niet meteen wordt aangevoeld is er 
een uitleg van elk spel in woord en beeld, soms in de vorm van 
instructie�lmpjes. Aan het eind van een sessie kan een rapport 
geprint worden en daarin zijn de resultaten te zien in dezelfde 
vormgeving als online. Het rapport is voor de docent een 
instrument om de leerling verder te sturen en te stimuleren tot 
hogere prestaties.
Een nadeel voor heel jonge kinderen zou kunnen zijn dat de 
korte instructie bij elk spel op het scherm geschreven staat in 
plaats van hoorbaar is. Als een opdracht vervolgens goed of 
fout is uitgevoerd hoor je commentaar van Jaap Aap of van een 
niet nader te identi�ceren vrouwenstem.
Dit vocabulaire is echter tamelijk beperkt en zou voor de doel-
groep wel wat uitbundiger en empathischer mogen. 

De vormgeving is eenvoudig en helder, zonder overbodige 
toeters en bellen die het zicht op de kern van de zaken kunnen 
vertroebelen. Een snelle internetverbinding is noodzakelijk om 
vlot met dit programma te kunnen werken. En de geluidskwal-
iteit van de muziek hangt uiteraard af van de eigen geluidskaart. 
Van elk soort spel is één demo beschikbaar die voor iedereen 
toegankelijk is. Hiermee krijg je al een uitstekend beeld van de 
opzet en aanpak van het AapNootSpel.
Het spel is een aanrader voor elke muziekschool en basisschool: 
verloren minuten kunnen op een heel eenvoudige manier nuttig 
aan muziek besteed worden. En wie het AapNootSpel ontgroeit, 
kan moeiteloos door naar Muziekabcd.  #

BESPREKING

AAPNOOTSPEL
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