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“het groepslesaanbod is absoluut een toegevoegde waarde voor de 

leerlingen”, vinden annemie hermans en rian pasmans van kumulus 

muziekschool. een gesprek over een voor de hand liggend maar evengoed 

nieuw fenomeen. 

door Ank Aerts 

Dat klinkt mooi maar hoe ziet dat er dan uit?

Annemie: “Groepslessen worden gegeven in groepjes 

van twee tot vier personen en duren, afhankelijk van het 

aantal leerlingen, een half uur tot een uur. De docent is 

erop getraind om ervoor te zorgen dat alle leerlingen 

gedurende de hele les een actieve rol hebben. Het is dus 

niet zo, dat er om de beurt iets wordt gespeeld en dat 

degene die niet speelt in die tijd niks zit te doen. Tijdens 

de les wordt er veel samengespeeld, voeren de leerlingen 

gezamenlijke opdrachten uit en worden er bijvoorbeeld 

improvisatie-oefeningen gedaan. Onze docenten worden 

met speciale bijscholingsprogramma’s getraind om goed te 

kunnen omgaan met niveauverschillen in de groep en het 

begeleiden van het groepsproces.”

maar gaat zo’n groepsles dan niet ten koste van de 

individuele technische ontwikkeling? 

Annemie: “Ons uitgangspunt is dat groepsles niet ten 

koste mag gaan van het ontwikkelen van individuele 

technische vaardigheden. Er zijn al muziekscholen, in 

Venray bijvoorbeeld, die hier positieve ervaringen mee 

hebben. Doordat een docent een instructie kan geven aan 

meerdere leerlingen tegelijk, creëert hij tijdwinst, waardoor 

waarom groepslessen? waar komt jullie enthousiasme 

hierover vandaan?

Annemie Hermans: “Dat de Muziekschool groepslessen 

aanbiedt, komt niet uit de lucht vallen. We proberen de 

behoefte van de leerlingen goed aan te voelen en daarop 

een antwoord te geven. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen 

het belangrijk vinden dat ze op korte termijn resultaat 

hebben van hun lessen. Ze willen snel iets leuks kunnen 

spelen en een groot deel van de leerlingen doet dat graag 

samen met anderen. Bovendien kwam naar voren dat 

leerlingen die kiezen voor een individuele les, het gevoel 

hebben maar kort binnen te zijn. Blijkbaar willen ze graag 

langer les, zodat er ook tijd is voor wat meer verdieping.”

Rian Pasmans vult aan: ‘Veel leerlingen willen dus graag zo 

snel mogelijk samen spelen en ouders beleven er plezier 

aan als ze dat hun kinderen zien doen. Samenspelen is 

niet alleen goed voor hun muzikale ontwikkeling maar 

ook op sociaal gebied een pre. Wij willen daarin voorzien 

door niet standaard vast te houden aan een concept waarin 

een strakke volgorde geldt: eerst het leren bespelen van 

een instrument, daarna het samenspelen en dan pas het 

presenteren. Nee, wij weven die drie elementen van meet af 

aan door elkaar in onze leerlijnen.”

lang leve de 
groepsles!
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de band
er per saldo meer ruimte is om te spelen. Bovendien leren 

leerlingen niet alleen van de docent maar ook van elkaar. 

We tornen ook niet aan de streefdoelen van de leerplannen. 

We leiden indien gewenst nog altijd op tot examens die 

worden afgesloten met diploma’s.”

De leerlingen die dat willen, kunnen dus al vanaf het begin 

samenspelen. maar hoe vinden leerlingen die in een band 

of in een ensemble willen spelen elkaar?

Rian: “Daar hebben we een slimme structuur op bedacht. 

Alle groepslessen vinden plaats op vaste tijden. Voor de poot 

klassiek en hafa (harmonie en fanfare) is dit op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur 

en op woensdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. De leerlingen 

die in de richting van pop, rock en jazz willen gaan, kunnen 

op dinsdag en woensdag op diezelfde tijden terecht. 

Dat betekent dat er tijdens die vaste uren een enorme 

dynamiek is in de Muziekschool: alle groepslesleerlingen- 

en docenten zijn tegelijkertijd in huis waardoor het heel 

gemakkelijk is om allerlei dwarsverbanden te leggen. Dat 

doen we dan ook door regelmatig de leerlingen te mixen. Zo 

ontstaan er binnen de kortste keren bandjes en heterogene 

groepjes.”

zijn er nog meer manieren om samen te spelen binnen de 

muziekschool?

Rian: “Jazeker, ook leerlingen die individuele lessen 

hebben gevolgd of nog volgen kunnen een keer per week 

in een bandje of ensemble spelen als ze dat willen. De 

Muziekschool heeft een groot aanbod: er zijn wel zeventien 

popbands en drie  bigbands actief met ondersteuning en 

begeleiding van onze docenten. Ook is er een strijkorkest, 

harpensemble en diverse gemengde ensembles.”

Annemie: “Het grote voordeel van les hebben via de 

Muziekschool is natuurlijk toch die muziekomgeving 

waarin allerlei samenspeelactiviteiten, denk aan onze 

voorspeel- en samenspeeldagen, worden georganiseerd. 

En dat niet alleen, we werken ook samen met andere 

disciplines van Kumulus zoals de afdeling Beeldend en 

Dans. We zijn er erg trots op dat we dit allemaal, inclusief 

een goede theoretische basis, kunnen bieden voor nog 

geen driehonderd euro per leerling per jaar. Dat is toch 

geweldig!”
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Tijdens de vasTe 
groepsspeeluren 
is er een enorme 

dynamiek in de 
muziekschool.’ 


