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Code Report 

Selected codes (1) 

○ Oefenen 

57 Quotations: 

1:3 Thuis oefent hij ongeveer 2x per week. Hier help ik hem aan herinneren. Hij oefent 
vooralsnog zonder mopperen 

1:5 zoonlief mag ook eigen liedjes kiezen 

1:6 Hij oefent vooralsnog zonder mopperen. 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. 

2:3 Het liep anders; ze vloog door de lesstof heen en kwam met nauwelijks oefenen enorm 
ver. Tot ze op het punt kwam dat ze wel moest oefenen. Ze begon gefrustreerd te raken (dit 
kende ze niet, iets dat haar niet vanzelf kwam aanwaaien) en oefende amper. Het plezier in 
het instrument was weg 

2:6 Sindsdien (andere docent) zit ze met veel plezier op les, ze speelt thuis iets meer (zou 
veel meer moeten maar ik ga haar niet dwingen), ze heeft meegedaan aan een 
kerstoptreden en oefent nu voor de zomerafsluiting 

2:9 Tot ze op het punt kwam dat ze wel moest oefenen. Ze begon gefrustreerd te raken (dit 
kende ze niet, iets dat haar niet vanzelf kwam aanwaaien) en oefende amper. 

3:3 kinderen blijven daar moeite mee houden en doordat ze moeten oefenen en doorzetten 
oefenen ze in een veilige omgeving hun emotieregulatie 

4:3 Hij drumt nu bijna elke dag, uit zichzelf. Het verplichtte oefenen was niets voor hem. 

4:4 Ze is op zeven jarige leeftijd toegelaten tot een talentenklasje. Ook hier: thuis oefenen 
vreselijk. Ze onthield alles vanuit de les en zong de liedjes gelijk na. Op 12 jarige leeftijd is 
ze individueel les gaan nemen, klassiek: dat vindt ze prachtig. Ze wil graag naar het 
conservatorium. Oefenen om het oefenen: vreselijk, oefenen voor een concert: zeer 
gemotiveerd.  

4:11 ze begrijpt mijn dochter als geen ander, legt geen druk, zorgt voor top-down 
benadering en uitdaging. En sindsdien oefent ze regelmatig uit zichzelf, geniet van het 
zingen en de vooruitgang. Ze wordt volgende week 15. 
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5:1 De lessen waren leuk, maar het thuis oefenen werd een crime....De jongste heeft last 
van zijn hoge latje: als hij 1 noot verkeerd speelde, dan moest het hele liedje over. Hoe 
langer de liedjes werden, hoe groter de kans op een foute noot en hup daar begon hij weer 
van voor af aan en dit leidde tot grote frustraties. De piano heeft heel wat vuisten te 
verduren gehad. Zijn fixed mindset zorgde er voor dat hij uiteindelijk (iedere dag) huilend en 
schreeuwend door het huis rende en met de deuren sloeg, roepend dat hij stom was en het 
niet kon en dat hij nooit meer piano wilde spelen. Ik had dit gedrag wel verwacht en zette in 
op complimentjes geven op zijn inzet. Iedere dag weer. Mijn man en ik benadrukten dat het 
ons er om ging dat we zagen dat hij zijn best deed en dat hij nog steeds oké was, ook al 
lukte het misschien niet om het liedje perfect te spelen. We hebben het belang uitgelegd van 
herhalen, oefenen en doorzetten. Uitgelegd dat alle kinderen niet direct het liedje achterin 
het boek kunnen spelen, etc. Dat er geoefend dient te worden om iets te kunnen leren. We 
trokken de vergelijking met zwemmen (ook zo'n drama), lopen en fietsen (alweer drama), 
leren lezen en schrijven..... 

5:4 oefenen bleef moeizaam. Vaak bood ik aan om te helpen met tellen, maar dan ging hij 
heel dramatisch doen en raakte ik geïrriteerd, zodat we daar maar na verloop van tijd mee 
gestopt zijn. Iedere keer als ik probeerde opbouwende feedback te geven op het proces en 
vertelde hoe hij het misschien kon aanpakken zodat de melodie herkenbaar zou kunnen 
worden, kapte hij het af en liep het uit op ruzie. 

5:5 We hebben nog even met een beloningssysteem gewerkt, maar dat werkte niet. hakken 
in het zand en strekken dat been. Ja, we hebben als ouders juist ingezet op proces, maar de 
jongens zetten zelf in op resultaat. We weten hoe belangrijk dit is. 

5:10 Het thuis oefenen blijft een hekel punt. 2 x max. een paar minuutjes, maar.....het 
streberige is er af. De lat ligt beduidend lager en het is nu eerder afraffelen en verder buiten 
spelen, dan dat de liedjes uit den treure opnieuw gespeeld MOETEN worden. 

5:12 Zolang ik me niet met het oefenen bemoei en ik alleen maar zeg dat hij deze week nog 
even oefenen moet, gaat het prima. Iedere keer dat hij aan het huiswerk heeft gezeten 
vertellen we hem dat hij zijn best heeft gedaan en dat ewe hebben gehoord dat hij serieus 
geoefend heeft. Of het mooi klonk of goed was, laten we in het midden, daar zeggen we 
niets over. 

7:2 For short term goals I tell my pupils to try to do their practising in as little time as 
possible; this he really enjoyed! Obviously the idea is still to get the tasks that are set done.  

8:7 Na een aantal lessen raakte Y. (zoals we verwachtten) enorm gefrustreerd omdat het 
haar niet lukte. Ze wilde niet meer oefenen en gaf aan dat ze het nooit zou leren ;). Stoppen 
met gitaarlessen heeft ze zelf nooit gewild dus daar is niet over gesproken. Maar bij 
gitaarles hoort oefenen, daar zijn we als ouders heel consequent in gebleven. Dagelijks gaat 
een wekkertje; huiswerktijd. En gitaar oefenen is ook huiswerk dus gebeurt minimaal 5 
dagen per week. Ze oefent vooral de opgegeven stukjes en speelt soms wat oudere 
oefeningen. In het begin had ze hulp nodig bij het oefenen; niet weten hoe te beginnen en 
niet weten hoe het aan te pakken. Nu doet ze het zelfstandig. De eerste keer oefenen na de 
les gaat met aardig wat zuchten en steunen gepaard want het lukt niet en is zo moeilijk en 
ze maakt alleen maar fouten (eigen woorden). Maar elke week lukt het weer en is ze trots 
op zichzelf! Onze feedback bestaat vooral uit applaudisseren ;) en haar laten zien dat 
doorzetten echt werkt hierbij.  
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10:5 Hij pakt regelmatig zelf zijn cello als hij die dag nog niet gespeeld heeft. We merken 
wel dat het moeilijk is om hem aanwijzingen te geven. Hij reageert dan al snel boos: alsof jij 
het beter kan... 

10:6 We proberen ons er zo min mogelijk mee te bemoeien. Af en toe geven we 
aanwijzingen, zoals wanneer de positie van zijn vingers niet goed is of als het ritme niet 
klopt.  

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 practisch 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).  

11:9mijn aansporingen leiden tot drama en ruzie. Dus ik heb alleen gezegd: als ik zie dat je 
nooit oefent én tijdens de les de boel verziekt; dan betaal ik geen lessen meer. Dit werkt 
momenteel erg goed   

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  

12:3 We hebben een vast tijd ingesteld, omdat er anders niet geoefend wordt (nu van 
oefenen is soms ook moeilijk, aangezien ze beiden al erg goed a prima vista zijn...). De een 
oefent alleen exact wat er wordt gezegd (is nogal letterlijk; 10 minuten oefenen betekent 
ook letterlijk dan stoppen, 3 x oefenen ook precies dat...) de ander is daar erg wisselend in, 
zij doet ook soms oefeningen die niet op het programma stonden, heeft dan meer zin in 
andere liedjes. Weet je kind hoe die moet oefenen? Tegenwoordig wel, maar dat heeft best 
wat voeten in aarde gehad, fouten maken is dramatisch en dan dat moeilijke nog een aantal 
keer oefenen...echt vre-se-lijk!! Welke rol speel jij als ouder bij het oefenen, op welke 
manier geef je feedback, stuur je aan of bij? In de eerste jaren zat ik er altijd bij, maar de 
laatste jaren niet meer. Ik wil ze ook hun verantwoordelijkheid geven. Ik ben zelf geen 
muzikant, kan geen noten lezen en dus niet aangeven of iets goed of fout was, of een toon 
juist was. Ik kan wel luisteren naar hoe het klinkt en geef daar feedback op, ik geef vooral 
veel feedback op de vooruitgang die ik hoor. 

14:5 Het oefenen is een lastig verhaal. Op aanraden van iemand anders testen we op het 
moment een beloningssysteem uit waarbij onze zoon zelf zijn oefentijd over de week mag 
verdelen (bij 10 weken achter elkaar 4 keer per week een kwartier oefenen, valt er een uitje 
naar keuze te verdienen). Tot nu toe is dit systeem helaas zonder veel succes (in de 8 
weken dat het schema loopt, is het hem één week gelukt). We zullen hier dus waarschijnlijk 
vanaf stappen en hem weer gaan vertellen wanneer hij moet oefenen. Dit gaat af en toe wel 
met strijd gepaard, er moet eigenlijk altijd een stok achter de deur zijn (“eerst viool, daarna 
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naar buiten”, “eerst viool, dan het Klokhuis” etc.), anders gebeurt het pas na heel veel 
aandringen en in een heel slecht humeur. Oefenen warme begeleiding duidelijke 
consequentie 

14:7 het liefst heeft hij dat hij meteen het vioolconcert in D van Tsjaikovski kan spelen 
zonder enige vorm van oefening. Hij kan heel boos worden als het niet klinkt zoals het zou 
moeten klinken. 

15:3 De lessen vinden ze leuk, maar het oefenen veel minder. Mijn zoon (12 jr) zei: "Ik 
vond het veel te moeilijk in het begin en daarom niet leuk. Nu kan ik het veel beter en vind 
ik het ook leuker om te oefenen." (hij speelt bijna 8 jaar viool) 

16:2 Als hij aan het oefenen is, is hij ook echt aan het oefenen.. Hij krijgt van zijn docent 
op papier de te spelen stukken en extra oefeningen (ritmiek, toonladers). Hij weet dat eerst 
rustig inspelen handig is en begint dan meestal ook met een warming-up. Wij spelen een 
grote en stimulerende rol. Vader heeft het muziek maken ook weer opgepakt, vlak nadat 
W. was begonnen. We kunnen als ouders dan ook samen met W. spelen (alle drie 
koperblazers).W. maakt hier gebruik van onze kennis en ons enthousiasme 

16:5 W. oefent met grote regelmaat, nagenoeg dagelijks. Ook omdat hij merkt dat, als hij 
oefent, het ook steeds beter klinkt e.d.  

17:4 Oefenen deed hij niet uit zichzelf en moesten we hem echt toe “dwingen”. Tijdens het 
oefenen kon hij erg boos en gefrustreerd worden als het niet in 1 keer lukte.  

17:5 een ommekeer: P. vindt het oefenen nu minder vervelend. Ook merkt hij dat hoe 
meer hij oefent en hoe verder hij komt, hoe leuker het wordt. (relatie inspanning-prestatie) 
Wel vindt hij het belangrijk dat er ook iets van een beloning tegenover het oefenen staat (in 
zijn geval het verdienen van Minecraft muntjes :-) ). We hebben ook ontdekt dat hij het fijn 
vindt als ik in ieder geval in dezelfde ruimte ben als hij oefent, zodat ik mee kan luisteren 
wat hij leert. Ook vindt P. het fijn dat hij een klok bij zich heeft staan, zodat hij precies kan 
zien hoe lang hij al aan het oefenen is en hoe lang hij nog “moet”.  

P. begint sindskort uit zichzelf te vragen of hij piano kan gaan oefenen (wel nog steeds met de 

Minecraft muntjes als tegenprestatie) en zegt nu zelf dat hij waarschijnlijk in ieder geval nog een 

half jaar verder wilt gaan (in plaats van: wanneer mag ik nu eindelijk stoppen?).  

17:7 volgt een methode, waarbij eerst de muzieknoten geleerd werden en nu de 
akkoorden. Iedere week staan er wat opdrachtjes in de muziekboekjes (de pianoleraar 
maakt deze boekjes zelf).  

Persoonlijk vraag ik mij wel eens af of de oefeningen soms niet te makkelijk voor hem zijn: met 20 

minuten per week oefenen komt hij er nu goed mee weg, terwijl de pianoleraar zegt dat je eigenlijk 

iedere dag 15 minuten moet oefenen. Ik denk dat als hij dit echt zou doen, het al heel snel oersaai 

voor hem zou zijn met deze huidige oefeningen. Aan andere kant is de drempel om te gaan oefenen 

al zo hoog…dan is het in ieder geval wel fijn dat het je uiteindelijk ook lukt…  

17:10 Mijn rol als ouder zie ik bij P. om hem te stimuleren om te oefenen en door te zetten 
en te benoemen wat het oefenen hem brengt.  
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17:11 zij kruipt bijna iedere dag uit zichzelf achter de piano en beleeft hier veel plezier aan. 
Ze doet dan alle oefeningen die ze moet doen en gaat ook al verder zelfstandig vooruit in 
het boek. Ook probeert ze zelf wat variaties uit op de liedjes/ oefeningen. Ik hoef haar echt 
nooit te vragen om te oefenen.  

18:3 Thuis moest ik nog iedere dag oefenen en dan moest mama mij iedere keer helpen om 
te beginnen. Uiteindelijk vond ik de lessen niet meer leuk omdat ik niet zelf de liedjes mocht 
uitkiezen en alles moest perfect volgens schema. 

18:8 Het oefenen thuis vond ze stom. Alle ‘riedeltjes’ en handzettingen oefenen vond ze 
zinloos. Ik heb haar uitgelegd dat ik het belangrijk vond dat ze de juiste handzetting leerde 
om teveel spanning in haar hand en pols te voorkomen. Mokkend ging ze akkoord, maar er 
is geen dag geweest dat ze spontaan zelf aan de slag ging. En ik ben geen moeder die 
dwingt, dus hebben we in goed overleg afspraken gemaakt hoe en wanneer ik haar er aan 
zou herinneren dat ze ging oefenen en meestal ging dat wel goed 

18:11 Ze gaat net zo lang door tot het voor haar goed is. En zodra ze dan een stuk goed 
(genoeg) kan spelen naar haar eigen maatstaven zegt ze steevast: maar zo is het eigenlijk 
wel saai. Ik speel het liever zo… en dan voegt ze op de ‘saaie’ plekken nieuwe muziek toe. 
En dat is precies hoe ik Sanne al haar hele leven ken en hoe ze ook als klein kind al alle 
liedjes naar haar hand zette: zelf de tekst aanpassen, zelf de muziek aanpassen totdat het 
echt ‘van haar’ was.  

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.  

19:6 Denkt daar niet altijd zelf aan. Eenmaal aan het oefenen, dan gaat het met veel plezier.  

19:7 Enige rol is het af en toe herinneren dat hij moet oefenen. Speel zelf geen instrument, 
dus kan hem daar niet bij helpen – luister wel graag naar zijn muziek.  

20:4 Oefenen blijft lastig, ook al zet je het weg in de week-structuur. Ook hier gaat het om 
laten zien en onderduiken. Als ouder kan ik hierin stimulerend zijn en bijvoorbeeld op piano 
begeleiden. Het lastige is dat ik zelf ook zangles geef, dirigent ben en dus hoor wanneer er 
ondergedoken wordt. Dan benoem ik wat ik hoor en daag uit om attenter te zingen. Dat is 
niet altijd even makkelijk voor de kids. 

21:5 Für Wettbewerbe und größere Konzerte der Band erhalten unsere Kinder auch eine 
Belohnung/ Geschenk von uns. Allerdings nicht für einen bestimmten Rang oder für den 
Erfolg, sondern dafür, dass sie so lange ausdauernd geübt haben. Es spielt dabei keine 
Rolle, welchen Platz sie belegen. Das ist uns sehr wichtig. 

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

22:6 Wisselend, hij speelt vooral graag de nummers die hij al goed in de vingers heeft. Hij 
oefent ook het liedje dat hij moet oefenen maar in het begin, als het nog moeilijk is, vrij 
weinig. Naarmate het beter gaat steeds meer. Hij beloont zichzelf door eerst te oefenen wat 
moet en daarna lekker te spelen wat hij zelf graag wil. 
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In het begin hielp ik hem wel met oefenen en noten zoeken/benoemen en bedenken hoe het makkelijk 

is om te oefenen. Nu doe ik dat niet meer. Het is nu echt van hem en weet hij hoe hij moet oefenen. 

Daar heeft hij zijn eigen weg in gevonden. 

Als ouders proberen wij vooral te stimuleren door positieve feedback te geven en te laten zien dat we 

genieten van zijn spel. Dat is niet moeilijk want hij speelt heerlijk .  

23:4 Oefenen gebeurt veel te weinig, ondanks dat ze het wel écht leuk vindt. Zodra ze weg 
is bij gitaarles vergeet ze dat weer. Het lukt niet goed om een vast moment ervoor in te 
plannen. Wij herinneren haar wel een paar keer per week aan haar gitaar en soms oefent ze 
dan ook. Ze doet dan braaf de opgegeven oefeningen. Als ze een doel heeft lijkt het íets 
beter te gaan (zoals een liedje voor school instuderen of om op de familiereunie bij het 
kampvuur te spelen). Ze mag de gitaar nu ook naar haar nieuwe school mee gaan nemen 
om daar te oefenen en dat willen we binnenkort gaan proberen.  

25:2 Ook al kan ik weleens ploffen als ze allebei een week niet hebben geoefend. Het is 
natuurlijk wel een dure bezigheid 

25:6 Ook al oefent zij maar ongeveer 3 a 4 keer per week. Soms meer, soms minder. Het 
leren lezen van de noten was heel ingewikkeld, gecombineerd bij alle handelingen. 

25:8 Zij werkt veel aan populaire stukken. Oefenen is op een relaxte manier. Pingelen 
achtig.  

25:12 Zij oefent als het haar uitkomt. Even voor het slapen gaan, even tussendoor. Samen 
zingen helpt in de motivatie. Net als een optreden oid.  

Zij gaat vaak boven spelen, ook al zou het beter zijn om het samen te doen. Dan kan ik haar helpen. 

Soms wil ze dat niet, soms wel. Dat laat ik van haar afhangen. Ik kan bv de liedje mee neurieen en 

klappen, dat kan haar echt helpen. Ze oefent altijd hetgeen wat opgegeven is. Ze rommelt zelf weinig 

aan op het instrument in tegenstelling tot de oudste. Ze pakt overigens weleens de gitaar.  

26:5 Iedere avond na het eten even oefenen, vroeger samen met mama terwijl papa het 
jongere zusje naar bed brengt, tegenwoordig voornamelijk zelfstandig. Ook zijn er de laatste 
tijd vele extra, korte momentjes, bijvoorbeeld als ze even ergens op moet wachten.  

26:6 Als ze zin heeft in de opgegeven stukjes (als ze die zelf heeft uitgezocht) oefent ze die 
eerst, en wisselt te af met improvisaties.  

26:7 Bij nieuwe stukken zit ik er naast, om nog te helpen met bladmuziek ‘ontcijferen’. Ik laat 
het haar eerst zelf proberen, ze kan vragen stellen als ze hulp nodig heeft. Soms speel ik 
het stuk een keer voor. Als ze het stuk al iets beter beheerst ben ik meestal wel in de kamer 
en luister ik mee terwijl ik de keuken opruim, als ze een fout steeds opnieuw maakt of 
vastloopt kijk ik even mee, of ik herhaal een aanwijzing van de docent. Maar meestal oefent 
ze zelf.  

27:2 Studeren hebben ze wat ij betreft te weinig gedaan, maar als het moest voor een 
opvoering of i.d. dan gingen ze er wel voor ( veel optredens dus hahahahaha) 
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Het oefenen na de muziekles is een veel besproken onderwerp. De thema’s variëren van mindset, moeite 
doen, strijd, doorzetten, leren leren, frustratie, strategie en uitdaging tot eigen inbreng, instructie, 
stimuleren, feedback, zelfstandig, stimuleren, proces- en doelgericht. 
 


