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1:1  Eerlijk gezegd hebben wij onze zoon (8, bijna 9) niet heel bewust doordacht 
opgegeven voor muziekles. Het was ons al wel opgevallen dat hij veel gevoel voor 
ritme had en ik had al wel eens opgezocht wat er mogelijk was 

2:2 Ik hoopte op een boel frustratie, zodat ze zou leren zich ergens in vast te bijten 
en door te zetten. 

3:1 In eerste instantie was het voor mij de algemene vorming van de kinderen. Ze 
gaan niet naar school en een stukje muziek educatie vind ik wel bij de kinderen hun 
opvoeding horen. 

5:7 De motivatie voor muziekles kwam eigenlijk bij de oudste vandaan. Hij was al 
een paar keer met een vriendje mee geweest en hij had mee mogen doen met de 
"muziekkwis" en daarmee snoepjes verdiend. Hij had de theorie al snel door en kon 
dus mee doen met het spelletje. Het leek hem wel wat muziekles. 

6:1 na een buitenschoolse activiteit waarbij hij keyboard kon leren, in 2013 echt op 
keyboardles gegaan (ik heb zelf 6 jaar keyboard gespeeld tijdens mijn middelbare 
school periode 

9:1 Als ouders zeiden wij: Als je je zwemdiploma hebt en je kunt lezen dan mag je 
op een sport en een muziekinstrument. En zo is het bij alle drie gegaan. Onze 
motivatie hierbij was dat we onze kinderen zowel iets met klassieke muziek (mijn 
man is beroepsmusicus) als ook iets met sport mee wilden geven in de opvoeding. 
Bij beiden zagen we dat het onze kinderen kon ondersteunen in het ontwikkelen 
van allerlei vaardigheden zoals doorzetten, uitdagen op een ander vlak dan op 
school gebeurt, contact met andere kinderen, rekening houden met anderen en 
bovenal plezier beleven aan muziek en sporten! 

9:6 Maar bovenal deden we onze kinderen (ik denk 80% reden) op een 
muziekinstrument om hen de rijkdom van de muziek te laten ervaren en het plezier 
dat je daar zelf en met anderen aan kunt hebben! Iets waar je ten alle tijden op 
terug kunt vallen.   20 % leren leren, omgaan met frustratie e.d. 

10:1 Onze zoon is dol op muziek en dan vooral op klassieke muziek. Het was dus 
min of meer zijn eigen keuze waar wij zeker achter staan. Wij zijn naar de open dag 
van de muziekschool gegaan en hebben hem daar alles laten uitproberen.Hij vond 
het geweldig. 
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11:1 Mijn dochter wilde met 4 jaar al op pianoles, was geïntrigeerd door orgels en 
kerken & liet een enorme drang om nieuwe dingen te leren zien. Ik wilde haar passie 
volgen, haar autonomie volgen ipv wat er op school gebeurd (nl afremmen en niet 
gezien worden). Ik hoopte tevens dat ze wat moeilijkheden zou ondervinden met het 
aanleren van iets nieuws ipv dat alles vanzelf gaat. Helaas valt dat erg tegen nog.  

12:1 Bij ons thuis heeft mijn man altijd veel muziek gemaakt, zijn hele leven. Hij speelt 
meerdere instrumenten, gaf al puber muziekles als bijbaantje (beter dan bollenpellen!). 
Het was dus eigenlijk heel vanzelfsprekend dat de kinderen ook muziekles zouden 
krijgen. Ze hebben zelf hun instrument gekozen. Naast de vanzelfsprekendheid hadden 
we ook gauw door dat beide kinderen flink intelligent zijn en zagen we de voordelen van 
het leren leren, niet alles in 1 keer kunnen, dagelijks oefenen om iets te bereiken.  

14:1 Omdat onze zoon zich ernstig verveelde op school en wij daarnaast belang 
hechten aan een musicale opvoeding, hebben we onze zoon voorgesteld om een 
instrument te leren bespelen. Hij mocht zelf het instrument kiezen (het werd viool) en is 
begonnen toen hij zes jaar was. Hij is inmiddels acht en heeft nu dus twee jaar les. 

15:2 Mijn man en ik zijn beide musicus en vonden het belangrijk om onze kinderen ook 
een basis hierin mee te geven. Enerzijds omdat muziek maken een fantastische 
bezigheid is, waar je helemaal in op kunt gaan en je in uit kan leven. Je kunt door 
samen spelen gelijkgestemden ontmoeten en sociaal gezien dus op een gezonde 
manier groeien. Anderzijds leer je als kind ook wat doorzettingsvermogen is. Muziek 
maken leer je niet in een korte periode, daar is een flinke tijdsinvestering voor nodig. 
Bovendien is het regelmatig moeilijk en soms zelfs teleurstellend. Ook dat zijn dingen 
waar je als kind van groeit. 

19:1 Kennis laten maken met verschillende instrumenten. Om te kijken of muziek maken 
een hobby voor hem zou kunnen zijn. 

20:1 Al van jongs af aan hebben onze kinderen muziek gemaakt. Eerst bij het 
plaatselijke kinderkoor, tot we een open dag van het Roder jongenskoor bezochten. 

Daar raakten de kids enthousiast: hier mochten we eindelijk eens ons best doen. 
Tussendoor hebben de oudste 3 allemaal de toetsen van de piano verkend, zoeken af 
en toe een lesboek erbij in de praktijk, maar gebruiken het instrument vooral effectief om 
muziek voor het zingen te oefenen. Het was de uitdaging die ze ervoeren bij het Roder 
jongenskoor die maakte dat ze enthousiast werden om te gaan zingen. Als ouders zijn 
we kind-volgend ingesteld en hebben de kinderen hiervoor de ruimte gegeven. 

22:1 Kind was enthousiast en speelde graag piano met opa. Wij vinden muzikale 
ontwikkeling belangrijk dus juichten dat toe. Als onderwijskundige wist ik ook dat het 
belangrijk is om hem uit te dagen op niet cognitief vlak omdat hij daarmee ook leert 
doorzetten en oefenen. 
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25:1 Onze oudste dochter is heel muzikaal. Ze heeft altijd gezongen en gedanst. 
Toen ze klein was zijn we voor de officiele les naar peutermuziek gegaan. Dat was 
leuk. Daar leerde ze met snaren op een plankje heel eenvoudig muziek maken. Ook 
verhalen vertellen via muziek/ totale belevenis. Muziekles was een logisch gevolg. 
Ze zingt nog steeds heel graag en laat de gitaar haar begeleiden. 

26:1 Wij hebben thuis een piano staan waar ik zelf op speel (hobby). Vanaf een jaar 
of 2 a 3 pingelde mijn dochter hier wel eens op. Vanaf een jaar of 4 heb ik haar zelf 
e.e.a. geleerd, ik kwam er al snel achter dat zij dit heel snel oppikte en leuk vond om 
te doen. Daarnaast kon ze naast school (toen de kleuters) gevoelsmatig wel wat 
extra uitdaging gebruiken. Omdat ik zelf nooit pianoles heb gehad hebben we 
besloten om haar vanaf haar 5e verjaardag pianolessen te laten volgen op de lokale 
muziekschool.  

26:2 op muziekles gedaan omdat zij als kleuter pianospelen thuis leuk vond, en 
omdat ze naar ons idee wel wat extra uitdaging kon gebruiken.  

27:1 Omdat ik zelf als kind muzieklessen heb gehad, en dat als een soort norm is 
meegegeven aan mij als kind, heb ik gemeend dat mijn kinderen veel plezier aan 
muzieklessen zouden beleven. Als aanvulling op hun opvoeding, cultureel. Ik kom 
zelf uit een gezin met 8 kinderen en iedereen mocht een instrument spelen/leren 
Mijn vader had zelf graag muziek gestudeerd, maar dat was (net  na de oorlog) not 
done.  

Ik heb zelf dwarsfluitles gehad en spel best op een redelijk hoog amateur niveau. 
Heb ook vaak meegespeeld met de organist bij kerkdiensten. 

Het plezier dat ik uit muziek maken haalde heb ik mijn kinderen ook gegund. 
Wetende dat je het later niet zo snel meer zult gaan doen of minder makkelijk kunt 
oppakken. 

27:3 niet op muziekles gedaan om ze uit te dagen al voelde ik wel aan dat dat ook 
zo zou zijn, ik wist toen nog niet dat hoogbegaafdheid een rol zou spelen binnen ons 
gezin. 

 

 

De motivatie van ouders om hun hoogbegaafde kind op muziekles te doen loopt uiteen 
van algemene ontwikkeling, vanzelfsprekend, plezier gunnen, interesse kind en een 
goede basis tot uitdaging, leren leren, oefenen en doorzettingsvermogen. 
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