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Onderwerp   Arnhem 
Persbericht    23 november 2016 
 
Thema: ‘Muziek en ict op de basisschool’ 
HAN Pabo organiseert studiedag Netwerk 
Muziekdocenten Pabo 
 
Op donderdag 17 november kwamen veertig muziekdocenten van 
Nederlandse pabo’s bij elkaar bij de HAN Pabo in Arnhem voor de 
studiedag van het Netwerk Muziekdocenten Pabo. De docenten maken 
zich hard voor meer muziek in de klas. Ze willen studenten opleiden die 
zelf inspirerend muziekonderwijs kunnen geven aan leerlingen.  

Muziek en ict op de basisschool 
Op uitnodiging van lerarenopleider Arne Nusselder, muziekdocent bij de HAN Pabo, 
kwamen de leraren van het netwerk naar de Pabo in Arnhem. Het thema van de dag 
was Muziek en ict op de basisschool. De toepassing van ict in de muziekles opent een 
heel nieuw veld aan mogelijkheden. Leerlingen kunnen eenvoudig componeren en 
meteen horen wat ze maken. In de ene les componeren ze een stuk voor een 
symfonieorkest, de volgende les maken ze als dj hun eigen dancemuziek. 

Nieuwe kansen, nieuwe vaardigheden 
De nieuwe media brengen kansen, maar ze vragen zeker ook om nieuwe vaardigheden 
van leraren. Voor de muziekdocenten van de pabo’s is het dus van groot belang op de 
hoogte te blijven van de mogelijkheden die ict-rijk onderwijs biedt. Alleen zo kunnen ze 
hun studenten vakbekwaam opleiden tot leraren die met inzet van ict leerlingen op hun 
eigen manier kunnen laten leren. 

Programma 
In de ochtend gingen de docenten met elkaar in gesprek over onder andere het 
project Meer muziek in de klas. ‘s Middags observeerden ze leerlingen die muziekles 
kregen in iXperium Arnhem en gingen ze vol overgave en enthousiasme zelf aan de 
slag. Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Panorama uit Arnhem lieten de 
docenten zien wat zij konden componeren met programma’s zoals ikcomponeer.nl. 
Leerlingen en muziekdocenten konden experimenteren met iPads, muziekprogramma’s, 
makeymakeys en werden dj in de muziekstudio. 
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HAN Pabo 
De HAN Pabo biedt in Arnhem en in Nijmegen opleidingen aan voor leraren in het 
basisonderwijs. Studenten bereiden zich er voor om straks in de wondere 
belevingswereld van het kind te duiken en ertoe bij te dragen dat de talenten van een 
nieuwe generatie tot bloei komen. De HAN Pabo trekt samen met de leraren in spe op 
en helpt hen zich te ontwikkelen tot moderne, flexibele en deskundige juffen en 
meesters. Dat gebeurt aan de hand van praktijkgericht en afwisselend onderwijs. 

Kijk naar dit videoverslag ( https://www.youtube.com/watch?v=SS45vOMLTts) van een 
zeer vruchtbare dag, naar oordeel van alle betrokken deelnemers! 

 


