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In de muziekhoek werken kinderen vanuit hun eigen interesse 

en hebben ze de gelegenheid zelf te ontdekken en te experi-

menteren. Al spelend leren kinderen zichzelf en hun omgeving, 

met alle geluiden, kennen. Een kind dat speelt wil daar in het 

algemeen niets speciaals mee bereiken: het is niet resultaatge-

richt. Kinderen spelen zolang ze er zin in hebben. Dat betekent 

dat een muziekhoek gewoon als muzikaal prikkelrijke omge-

ving moet worden ingericht.

Ruimte en tijd krijgen

De muziekhoek kan een hoek zijn maar natuurlijk ook een plek 

op de gang of onder de trap. Het gaat voor kinderen letterlijk 

om de ruimte ‘krijgen’ of ‘hebben’, zodat ze ongestoord hun 

gang kunnen gaan. De enige voorwaarde is dat ze daar ook 

genoeg tijd voor krijgen.

Het is leuk om de muziekhoek samen met de kinderen in te 

richten. Zij kunnen zelf materialen zoals (nep)microfoons, trom-

mels, cd’s en posters van huis meenemen om in de hoek te 

gebruiken. Je kunt ook samen kosteloze instrumenten maken 

zoals schudkokers van wc-rolletjes met maïs of rijst. Kinderen 

die worden betrokken bij de inrichting van de muziekhoek, zul-

len er ook meer zorg voor dragen. Belangrijk bij de inrichting is 

dat de materialen aansluiten bij de interesses van de kinderen, 

en ze uitdagen tot allerlei activiteiten.

Denk hierbij aan:

• muziekstandaard met bladmuziek

• muziekinstrumenten zoals triangels, claves, castagnetten, 

trommels 

• geluidsbronnen zoals blikjes, stokjes, emmers, papier, 

etc.

• ideeënbak met muziekopdrachtjes zoals ‘maak een klank-

spel over de herfst, etc.

• cd’s met liedjes en  liedjesboeken

• cd-speler met koptelefoon

• cd’s met luistermuziek zoals Peter en de wolf

• notenbalkpapier om muziek te ‘schrijven’ 

• Afbeeldingen van instrumenten en artiesten, eventueel 

van internet 

• informatieve boeken over muziek en instrumenten

• make-up en verkleedkleren om er als echte artiest uit te 

zien.

Kakofonie in de praktijk

Op naschoolse opvang De Ballon hebben de kinderen van 

huis een keyboard en een speelgoedpiano meegenomen. 

Op de toetsen van deze instrumenten plakt leidster Iris 

gekleurde plakkers. 

RRRadio, tv, computer, achtergrondmuziek, ringtones… 

Muziek is overal om ons heen. In de wirwar van muzi-

kale indrukken is het voor kinderen zinvol deze erva-

ringen te structureren en er een juiste invulling aan te 

geven. De muziekhoek is daar een goede plek voor. 

Waar geluid betekenis krijgt

De muziekhoek
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Op deze manier kunnen kinderen een muziekje beden-

ken, de noten opschrijven en deze weer naspelen. 

De meegenomen drumstokjes worden gebruikt voor 

twee emmers en een pannendeksel, wat bijna klinkt als 

een echt drumstel. Wanneer er ook nog twee meiden 

enthousiast bij zingen en dansen, is het net een echte 

band! 

Even verderop zitten Milan en Sem. Ze pakken een 

kaartje uit de ideeënbak. In de ideeënbak zitten alle-

maal korte muziekopdrachtjes zoals ‘Tik het ritme van 

een bekend lied en laat de ander raden welk lied het is’. 

Maar er zitten ook lege kaartjes in zodat de kinderen de 

ideeën zelf kunnen aanvullen. Op het kaartje van Milan 

en Sem staat: ‘Maak een klankspel over een slak en een 

haas’. Een klankspel is een stukje vrije muziek waar het 

accent ligt op soms toevallig ontstane klankeffecten. 

Hierin kunnen allerlei instrumenten en materialen een 

plaats krijgen. Klankspelen zijn waardevol omdat kinde-

ren de mogelijkheid krijgen om zonder veel technische 

(speel)vaardigheden muziek te ontwerpen en vervol-

gens uit te voeren. Al gauw gaan de jongens helemaal 

op in hun (klank)spel. Nadat ze het hebben opgenomen 

op een cassetterecorder luisteren ze vol trots naar het 

resultaat.

Jet luistert met een koptelefoon terwijl zij een prachtige 

tekening maakt naar aanleiding van de muziek. Haar 

potloden dansen over het papier. De kakofonie van de 

rest van de geluiden uit de muziekhoek gaat aan haar 

voorbij.

Opruimen

Maar dan is het tijd om op te ruimen. Omdat alle energie 

van de kinderen in het musiceren is gaan zitten, kan het 

opruimen van de materialen soms een probleem zijn. Je 

helpt kinderen erbij door te zorgen voor een overzichte-

lijke inrichting: alles op een vaste plaats! Extra hulpmid-

delen zijn foto’s die aangeven van wat waar hoort te 

staan. Teken, indien nodig, van materialen de omtrek op 

de plaats waar dit moet staan of hangen. Op die manier 

is het opruimen een fluitje van een cent.   •
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