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(42) quotations 

1:4 Hoewel hij normaal moeite heeft met fouten maken en een enorme perfectionist is, vindt 
hij fouten maken tijdens muziek maken juist niet erg. Het gaat hem ook meer om het beleven 
van de muziek.  

3:4 De jongste pakt al af en toe de gitaar als hij niet lekker in zijn vel zit  

5:3 Hij wist in zijn hoofd hoe het liedje moest, maar het lukte hem niet om het ook zo te 
spelen.   

5:8 tot mijn grote verbazing wilden ze, ondanks het vele verdriet, de frustraties en de ruzies 
van voor de vakantie, toch na de zomer weer op les.  

5:9 Ik stond met een gebroken hart voor de deur en bedacht dat het nu toch wel extreme 
vormen begon aan te nemen en waar de grens lag van "buiten de comfortzone" en 
aanpakken frustratietolerantie" 

5:11 De liedjes die hij inmiddels beheerst worden vol trots voor gespeeld aan iedereen die het 
maar horen wil. Dit punt grijpen we dan ook vaak aan in een gesprek over doorzetten. 

6:2 De reden waarom hij toen stopte is dat hij het te moeilijk begon te vinden en het hem 
ontbrak aan doorzettingsvermogen. We wisten op dat moment nog niet dat hij hoogbegaafd is 
en dat hij daardoor niet gewend was aan het omgaan met tegenslagen. Hij was gewend 
overal goed in te zijn. 

6:5 We merken dat onze zoon ‘gegroeid’ is, want we hebben geen strijd over oefenen en hij 
weet nu ook beter door te zetten. 

7:3 What might be of interest to you is that he says he finds the piano very difficult, because 
you have to think of both hands at the same time. To him playing different rhythms in the two 
hands is a challenge, whereas the guitar has repetitive patterns in the right hand while the 
rhythms in the two hands change simultaneously. This rings a bell in my own playing: I find 
playing fugues on the piano difficult, whereas fugues on the violin (as in Bach solo Sonatas) 
pose no problem to me. Playing different rhythms in the left hand (two tunes simultaneously) 
combined with bowing patterns as in Sibelius Violin Concerto 2nd movement also is no 
problem for me. 

7:4 My husband's interest and thorough knowledge of Pop music (various genres between 
1950's&1980's) combined with the classical training which I gave him has given him the tools 
to enjoy music in his own way and that makes me happy. 
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9:3 Hij vloog door de pianoboeken heen en op een uitvoering vond hij zijn stukje zo stom-simpel 
dat hij op de grond met zijn rug naar de piano ging zitten en zo het stukje speelde om nog enige 
uitdaging er aan te hebben en ook een beetje stoer te doen… 

9:5 al snel kwam hij ook in de zogenaamde Talentklas van de muziekschool in Almere, een 
soort voor-vooropleiding voor het conservatorium. Daar ontmoette hij gelijkgestemde zielen en 
dat heeft hem heel erg goed gedaan. Door mee te doen aan allerlei muziekwedstrijden (waar wij 
persoonlijk nou niet meteen voorstander van zijn ) heeft hij steeds een stok achter de deur 
gehad wat hem goed deed om steeds een stap verder te komen. Meestal won een van zijn 
pianovrienden dus hij heeft toen ook heel goed geleerd te incasseren. Ook het jurycommentaar 
en sowieso de op/aanmerkingen van Maaike en nu zijn pianoleraar E.C. hebben hem leren 
leren, je bent gewoon nooit uitgeleerd op zo’n instrument. 

10:2 een instrument helpt wel bij leren leren. In het begin vond onze zoon het lastig dat hij niet 
alles zomaar kon. Nu weet hij dat hij voor een liedje soms meer dan één week moet oefenen. 

11:2 Helaas boekt ze vooruitgang zonder veel te oefenen of zelfs zonder te oefenen. 

11:4 Wat niet werkt voor mijn dochter is als er alleen maar uit het lesboek wordt gewerkt. Mijn 
dochter trekt alles uit de kast om dat niet te doen (ontwijken, boos worden, weerstand, 
weglopen, niks doen, alleen maar rammen op het keyboard) Ze oefent ook praktisch nooit. Wat 
wel werkte was het afwisselen met ritme klap spelletjes, geluiden herkennen, samen 
improviseren, een verhaal in geluid omzetten. Hierdoor was er soms ook ruimte om even iets uit 
het boek te doen. Ondertussen heeft ze het boek dus wel uit! En kan ze ook noten lezen. Wat 
ook werkte was dat mijn dochter direct in het begin al een idee had over wat ze wilde spelen. 
Een nummer van Adele (Hello). De keyboardleraar heeft dat omgezet aan haar niveau in 
akkoorden waardoor ze én akkoorden leerde én ze zich gezien voelde. Dit is een paar keer 
teruggekomen het afgelopen jaar dat ze een heel specifiek liedje in haar hoofd had wat ze wilde 
spelen (met kerst jingle bells, een liedje van Nick en Simon, enz). 

11:6 Dwang werkt niet, het niet gezien worden, niet tegemoet komen aan behoeftes werkt ook 
niet. Te strakke methoden of een te strakke leraar werkt ook niet. Oefenen verplicht stellen helpt 
ook niet. 

11:7 het plezier, het zich gezien voelen, de interactie met iemand die haar passie deelt, de 
ruimte voor haar autonomie. Bij fouten maken trekt ze zich terug. De leraar stopt dan vaak ook 
gelijk. Heel af en toe laat ze zich overhalen om wat moeilijkers te doen. 

12:2 naast dat ik het fijn vind dat ze muziek maken, ze hebben iets om door te zetten en te 
oefenen. Gebruiken het soms als emotionele uitlaatklep en het leren van muziek lezen helpt ze 
buiten gebaande paden te kijken 

14:4 Het klinkt al heel snel hel leuk maar onze zoon vindt de stukjes te gemakkelijk en saai en 
krijgt ze veel minder snel onder de knie dan de veel moeilijkere stukjes uit Suzuki. Hoe 
makkelijker, hoe lastiger voor hem. Dan verliest hij toch snel zijn interesse. 

14:6 We hopen dat hij door het leren bespelen van een instrument, leert werken en doorzetten 
en dat fouten maken mag ( ontwikkelen van een “growing mindset”). 

16:3 Met name het doorzetten en leren dat met bugelspelen alles niet in een keer goed klinkt, 
dat is wel een belangrijke meerwaarde. 
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17:4 haar bewust van te maken dat je soms best mag laten zien dat je meer kunt dan wat 
“normaal” is of wat gevraagd wordt. Op school heeft B. zich lange tijd aangepast in de klas 
en viel eigenlijk helemaal weg in de grote groep. Ze was lang heel erg verlegen en stil en 
cijferde zichzelf volledig weg. Door piano spelen leert ze nu dat ze ook mag excelleren 

17:6 ervaart Pepijn nu denk ik vooral dat je voor sommige dingen gewoon moeite moet 
doen. Maar als je dat dan doet, dat het je echt verder kan helpen. Een hele waardevolle 
ervaring!  

17:9 zeker meerwaarde van de muziekles voor Pepijn. Op dit moment wat betreft doorzetten 
en fouten durven maken, maar ook mindset (ik moet soms moeite voor iets doen om iets te 
bereiken…ipv ik kan het niet dus ik doe het niet). Ik hoop dat het in de toekomst vooral ook 
ontspanning voor hem zal bieden. 

17:14 piano spelen B. ontspanning, plezier en uitdaging geeft. Naast het intensieve sporten, 
lijkt het piano spelen een hele mooie aanvulling voor haar te zijn en zijn de “te makkelijke 
schooldagen” zo ook beter door te komen.  

18:6 Ik heb geleerd om minder boos te worden als iets niet meteen lukt. Ik oefen niet. Ik 
speel gewoon vaker totdat ik het kan. (Ja, ik weet dat dat misschien hetzelfde lijkt maar voor 
mij is het echt heel anders). 

Ik speel vooral als ik er zin in heb of als ik me verveel. Als ik gefrustreerd ben ga ik meestal 
piano spelen om tot rust te komen of om een afleiding te hebben. Ik kan wel emoties in mijn 
muziek verwerken, maar dat zijn niet per se mijn emoties op dat moment. Ik doe wat bij de 
muziek past. Muziek kan ook een uitlaatklep voor me zijn, maar ik doe het vooral omdat ik 
het leuk vindt. 

18:10 te stoppen: als het zo moest, zo ‘streng’ in hoe alles moest dat zelfs een aantal 
kinderen moesten huilen, dan stopte Sanne er mee. En dat was dat. 

19:3 Het samenspelen/de sociale contacten bij de harmonie en het schoolorkest vind ik wel 
een fijne meerwaarde. 

19:5 hij moet doorzetten voor sommige stukken, en in het begin bij sommige noten. Dat 
leverde geen frustraties op – wel een prima oefening voor zijn uithoudingsvermogen. Hij blijft 
oefenen tot hij iets onder de knie heeft. 

20:3 Fouten maken blijft een dingetje. Zeker in het ontwikkelen van de stem; dan moet je lef 
hebben om nieuwe technieken te proberen. Als van de kinderen gevraagd wordt om letterlijk 
meer van zichzelf te laten horen dan is dat lastig. Een kleine stem gebruiken is handig; het 
maakt dat je in het geheel kunt onderduiken. 

21:1 * sie müssen üben, wenn sie Erfolg haben wollen (Lernen lernen) 
* sie erleben ihre Grenzen 
* sie haben ein Feld, dass nicht im Schulunterricht vorkommt, in dem sie in eigenem Tempo 
lernen können.usw. 

21:2 In der Musik ist es auch nicht "schlimm" Expertise zu entwickeln, auch wenn man jung 
ist. Es ist durchaus anerkannt und es gibt viele junge Vorbilder (Wunderkinder). 
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Schüler werden oft gemobbt. Das deutsche Wort "Streber" lässt sich nur schwer in andere 
Sprachen übersetzten, weil es in anderen Ländern nicht negativ gesehen wird, wenn Kinder 
sehr gute Schüler sind. Hier bietet die Musik ein Feld, in dem die Kinder zeigen können, 
was sie können, ohne sich dafür schämen zu müssen. 

21:3 Unser Jüngster Sohn nutzt das Klavierspielen auch um Frustration abzubauen. Wenn 
er sich ärgert, spielt er Klavier, dannach ist er wieder gut gelaunt. 

22:2 50% plezier, 25% leren leren, 25% hoop ik dat hij emotie erin kwijt kan 

 
22:5 Met name doorzetten en merken dat oefenen werkt… dat je eerst iets helemaal niet 
kunt maar het door oefening steeds mooier wordt. 

23:3 De frustraties zijn er volop, maar leveren niet veel problemen om bij 1-op-1 les. De 
leraar gaat gewoon verder, stelt haar af en toe gerust en dan draait ze wel weer bij. 

25:3 Helaas stemt de leerkracht naar mijn mening te weinig af op uitdaging. Ze komt naar 
mijn mening te makkelijk weg met easy going les en muziek. 

25:9 Het zou haar denk ik helpen om meer herkenbare stukken te spelen ivm herkenning 
gehoor. Maar daar wil de docent niet aan. Les zou eigenlijk meer gericht op vergroten 
zelfvertrouwen moeten zijn, als nu het geval is.  

25:10 Ik denk dat het leren uiten en jezelf presenteren een groot onderdeel is. De oudste 
heeft ook al jaren musicalles, waar zangles bij zit. Het is voor haar een deel van haar zijn. 
Een stuk verliezen in iets wat je graag doet. 

25:11 Zij leert knokken door de muziek. Ze is erg verlegen met spelen en uiteraard is het 
een moeilijk instrument. Ze zal niet zo snel haar muziek in het openbaar laten horen (wat 
trouwens ook bij haar instrument lastiger is; het is moeilijker om zomaar mooi te laten 
horen). Gecombineerde handelingen zijn belangrijk voor haar om te trainen. Mindset heeft 
twee kanten; ze is trots op wat ze bereikt, maar ook kwetsbaar doordat het moeilijk voor 
haar is.  

26:3 Ik merk dat de extra uitdaging, het leren leren, en de uiting van emotie zeker naar 
voren komen in de pianolessen, maar ik heb gemerkt dat dit alleen lukt als mijn kind zich 
fijn voelt. Als ze zich op andere vlakken niet fijn voelt is de motivatie om ‘even door te bijten’ 
met pianospelen helemaal weg.  

27:5 Het leren leren is zeker wel een dingetje, ook met frustraties omgaan. 

 

De ervaring die hoogbegaafde kinderen volgens hun ouders hebben met muziekonderwijs loopt 
uiteen van fouten durven maken, frustratie, doorzetten, oefenen, uitdaging, leren leren, mindset, 
moeite doen tot welzijn, laten Zien, eigen tempo, ontspanning, plezier, gelijkgestemden, eigen 
keuze en excelleren 
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