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Samenvatting 

In dit exploratieve onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag of muziekonderwijs een 

middel zou kunnen zijn om onderpresteren van hoogbegaafde kinderen te keren of te voorkomen door 

de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden. Het onderzoek is uitgevoerd bij 108 hoogbegaafde 

leerlingen tussen de 9 en 16 jaar die vrijwel allemaal een muziekinstrument bespelen en les hebben 

van een bevoegde docent(e). Door een ontwikkelde enquête is onderzocht of er verschil bestaat wat 

betreft uitdaging binnen het reguliere en muziekonderwijs en hoe deze uitdaging werd ervaren om zo 

inzicht te krijgen in de meerwaarde van muziekonderwijs (deelvraag 1 en 2). Vervolgens is onderzocht 

(deelvraag 3) in welke mate niet-cognitieve vaardigheden tot ontwikkeling kwamen door het 

muziekonderwijs om inzicht te krijgen naar de mogelijke verbetering van academische vaardigheden. 

 De conclusie van het eerste deelonderzoek is dat bijna alle participanten de ervaring hebben 

dat ze tijdens de muziekles hun competenties in kunnen zetten. Daarnaast wordt er in het 

muziekonderwijs bijna twee keer zoveel uitdaging ervaren waarvoor doorzetten noodzakelijk is, in 

vergelijking met het reguliere onderwijs. 

Academische vaardigheden zouden kunnen verbeteren door muziekonderwijs doordat een ruime 

meerderheid ervaarde dat door het bespelen van een muziekinstrument het doorzettingsvermogen en 

de mindset verbeterde. Daarnaast is voor driekwart van de participanten het duidelijk dat de inzet 

toegenomen is bij eigen doelen. Bovendien is voor driekwart van de participanten het inzicht ontstaan 

dat er een relatie bestaat tussen inzet en resultaat, wat een belangrijke factor is om onderpresteren te 

keren of te voorkomen. 
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Abstract 

This explorative research attempts to answer the question if music education could be used as an 

intervention for underachievement in gifted children through development of specific non-cognitive 

skills. The participants were 108 gifted pupils, aged 9 to 16 years old, who play a musical instrument 

and who take lessons from a certified teacher. Through a survey the difference in level of challenge 

between regular education and music education, and how this level of challenge was experienced 

were assessed, as to get an insight into the added value of music education (sub questions 1 and 2). 

Next (sub question 3) the extent of development of non-cognitive skills through music education was 

examined to gain insight into the possible improvement of academic skills.  

 The conclusion of the first part of this research is that nearly all participants have the 

experience that they can use their competencies during the music lessons. In addition, in music 

education pupils experience almost twice as many challenging tasks in comparison to regular 

education, for which perseverance was necessary. 

Academic skills could be improved by music education because a large majority experienced that their 

perseverance and mindset improves by playing a musical instrument. In addition, for three-quarters of 

participants it is clear that commitment to their own goals has increased, as well as an increased 

understanding that there is a relationship between effort and result which is an important factor in 

order to reverse or prevent underachievement. 
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Ouders laten hun hoogbegaafde kinderen in eerste instantie een muziekinstrument bespelen voor de 

educatieve meerwaarde, voor de noodzakelijke uitdaging, naast de ontwikkeling van muzikaal talent 

(Dai & Schader, 2001). Het is bekend dat het bespelen van een muziekinstrument de metacognitieve 

vaardigheden verbetert en een kind leert omgaan met succes en mislukking. Het is ook bekend dat 

niet-cognitieve vaardigheden een grote bijdrage leveren om tot uitzonderlijke prestaties te komen 

(Gutman & Schoon, 2013) en mogelijk ontwikkeld kunnen worden door het leren bespelen van een 

muziekinstrument.   

 In de praktijk ontstond de ervaring dat onderpresterende leerlingen door instrumentaal 

muziekonderwijs meer zelfvertrouwen kregen, fouten durfden te maken, meer doorzettingsvermogen 

en een groeimindset wat betreft leren ontwikkelden. Dit resulteerde in bijvoorbeeld het wel durven 

beginnen aan uitdagende complexe muziekstukken, waardoor ze tot een positief leerproces kwamen. 

De aanpak van onderpresteren blijft een lastig, complex probleem. Wanneer hoogbegaafde leerlingen 

geen passend lesaanbod ontvangen, niet tot leren komen of wanneer leerlingen angstig zijn voor falen 

of voor succes, kunnen zij onderpresteren en is interventie noodzakelijk. Hier zou muziekonderwijs 

een uitkomst kunnen bieden. 

 Er is veel onderzoek gedaan (Hallam, 2010; Jaschke, Honing & Scherder, 2018) naar de 

cognitieve meerwaarde van muziekonderwijs, maar nog niet in hoeverre muziekonderwijs een goede 

interventie zou kunnen zijn tegen onderpresteren door de ontwikkeling van niet-cognitieve 

vaardigheden.  

 

Academisch potentieel 

Er is geen allesomvattende interventiestrategie die het onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen 

kan keren, omdat er vele verschillende redenen zijn waardoor onderpresteren kan ontstaan. Hierdoor 

moeten interventies om het onderpresteren te keren van hoogbegaafde leerlingen geïndividualiseerd 

worden (Reis & McCoach, 2000; Rimm, 2008; Whitley, 2001). 

 In het algemeen zijn onderzoekers het erover eens dat onderpresteren de discrepantie is 

tussen de verwachte prestatie, op grond van de aanleg en de capaciteiten, en de daadwerkelijke 

prestatie (Reis & McCoach, 2000). Daarnaast bestaan er verschillende perspectieven op hoe deze 

discrepantie zich operationaliseert. 

 Siegle (2012) stelt dat onderpresteren kan ontstaan door het ontbreken van passend 

ondersteunend en educatief lesaanbod waardoor hoogbegaafde kinderen, kinderen met een groot 

academisch potentieel, hun talent, hun kwaliteiten, niet optimaal kunnen ontwikkelen (Siegle, 2012), 

doordat zij niet tot een leerproces komen. Door overwaardering van het hoge potentieel, van de 

mogelijkheden en het gemak dat er hoge cijfers gehaald worden, kan een statische mindset 

gestimuleerd worden. Een mindset die gericht is op prestaties, waarbij kinderen een nieuwe situatie 

zien als een gelegenheid om te (moeten) laten zien wat ze kunnen (Dweck, 2008). Wanneer 

hoogbegaafde leerlingen met een statische mindset het idee hebben dat ze kunnen falen kunnen ze 

angstig worden, wat kan leiden tot vermijdingsgedrag uit zelfbescherming. Prestaties en uitdagingen 

worden dan vermeden om te voorkomen dat het gebrek aan capaciteiten zichtbaar zal zijn. 

 Hoogbegaafde leerlingen met een groeimindset zijn er juist van overtuigd dat intelligentie, 
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kwaliteiten en vaardigheden kunnen groeien door inspanning, toewijding en doorzettingsvermogen. 

Deze mindset leidt tot leergierigheid en veerkracht om te groeien en te ontwikkelen (Clinkenbeard, 

2012; Dweck, 2008).  

 Alle leerlingen willen van nature groeien en zich ontwikkelen, leren en hun vaardigheden 

verbeteren. Het kind kan zich ongemotiveerd gedragen en slecht presteren wanneer het specifiek 

schoolwerk niet wil maken. Hetzelfde kind kan dan wel gemotiveerd zijn om deel te nemen in andere 

leeractiviteiten en betekenisvolle alternatieven. Wanneer hoogbegaafde kinderen leren tijdens 

buitenschoolse activiteiten kunnen er vaak zeer hoge niveaus van intrinsieke motivatie ontstaan 

(Whitmore,1986). Wanneer er een muziekinstrument bespeeld wordt, kan dit leiden tot lange perioden 

van musiceren en oefenen voor het pure plezier van het spelen (Hallam, 2002). 

 

Emerick (1992) onderzocht waardoor sommige studenten wel in staat zijn om academisch 

onderpresteren te keren zonder hulp van formele interventies. Buitenschoolse activiteiten en 

ontwikkeling van eigen doelen bleken een positieve invloed te hebben op prestaties en deze speelden 

dan ook een rol bij het keren van onderpresteren. 

 

Buitenschoolse activiteiten 

Uit het onderzoek van Emerick (1992) blijkt dat buitenschoolse activiteiten, wat ook instrumentaal 

muziekonderwijs, het leren bespelen van een muziekinstrument kan zijn, een positief effect hebben op 

prestaties. Ook wordt het belang aangegeven om de sterke punten en talenten te identificeren. 

Persoonlijke interesse kan de leerling motiveren om te leren of een mogelijkheid bieden om 

verschillende vaardigheden te leren die gerelateerd zijn aan schoolsucces.  

Alle tien studenten in het onderzoek van Emerick (1992) geloofden dat hun interesses en hobby’s hen 

hielpen om academische succes te bereiken doordat (1) ze functioneerde als een uitlaatklep voor 

frustraties, zodat de studenten konden "ontsnappen" uit minder gunstige schoolsituaties,  

(2) ze een gevoel gaven van eigenwaarde en succes en ook een constructieve, creatieve drive, (3) ze 

hielpen de liefde voor leren te behouden de vaardigheden te vergroten doordat er gezorgd werd voor 

de eigen verrijking en (4) schoolse leerervaringen geïdentificeerd werden die als zinvol ervaren 

worden vanwege het nut ervan op het gebied van persoonlijk belang. 

De keuze van vrijetijdsactiviteiten blijkt sterk afhankelijk te zijn van de sociaaleconomische 

achtergrond. Hille en Schupp (2015) constateren dat kinderen die een muziekinstrument leren 

bespelen beter opgeleide en rijkere ouders hebben, die meer betrokken zijn bij het schoolsucces, naar 

culturele evenementen gaan en zelf artistiek betrokken zijn. Aan de andere kant blijkt uit het 

onderzoek van Ashbourne en Andres (2015) dat plaats vond in Canada dat lager geschoolde ouders 

participatie in gespecialiseerde muziekprogramma’s weliswaar stimuleren, maar dat kinderen uit 

huishoudens met lagere inkomens toch minder deelnemen aan deze activiteiten. 

Volgens Ashbourne en Andres (2015) hebben ouders invloed op de deelname van hun kinderen aan 

buitenschoolse activiteiten, doordat deze deelname afhankelijk is van de waarden en de ervaringen en 

het opleidingsniveau van de ouders. Alle ouders die deelnamen aan het onderzoek zagen het belang 

in van buitenschoolse activiteiten, maar hun standpunten verschilden aanzienlijk ten aanzien van hun 
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eigen rol in dergelijke activiteiten. Deze standpunten en de specifieke rol zijn te onderscheiden in drie 

typen:  

1. Handhaver (enforcer); ouders die ervan overtuigd zijn dat buitenschoolse activiteiten het 

academische resultaat verbetert van hun kinderen en hun kinderen verplichten. 

2. Ondersteuner (facilitator); ouders die de belangen van kinderen begeleiden, een faciliterende rol 

spelen bij het laten ontdekken van hun eigen sterke punten, eigen interesses en talenten.  

3. Supporter (encourager); ouders die specifieke activiteiten stimuleren, maar hun kinderen niet 

dwingen. Stimulerende ouders hebben de neiging om te kiezen voor een mix, enerzijds een activiteit 

waardoor de academische resultaten verbeteren, anders een activiteit waarbij ze hun talenten en 

interesses mogen ontwikkelen.  

Kinderen participeren volgens Hille en Schupp (2015) minder in muziekonderwijs wanneer hun ouders 

ervan overtuigd zijn dat zij zelf niet muzikaal zijn, waardoor muziek niet zo snel gezien wordt als een 

mogelijkheid voor buitenschoolse activiteit. Volgens Ashbourne en Andres (2015) wordt er minder in 

muziekonderwijs geparticipeerd wanneer het gebrek aan vertrouwen van de ouders in muzikale 

capaciteiten wordt waargenomen door de kinderen, waardoor minder mogelijkheden worden gezien. 

 Muziekonderwijs wordt steeds populairder onder sociale beleidsmakers als verbetering van de 

onderwijskansen, gebaseerd op de veronderstelling dat muziekonderwijs, het leren bespelen van een 

muziekinstrument, de ontwikkeling van cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden bevordert (Hille & 

Schupp, 2015). Muziekonderwijs wordt volgens Hallam (2010) als positief gezien voor de ontwikkeling 

van cognitieve vaardigheden en volgens Hille en Schupp (2015) voor de waarschijnlijke verbetering 

van niet-cognitieve vaardigheden. Het belang voor het onderwijs wordt algemeen erkend en toch zijn 

er maar weinig onderzoekers die het effect van de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden 

bestuderen en als een mogelijke interventie zien. 

 

Niet-cognitieve vaardigheden 

De term 'niet-cognitieve vaardigheden', geïntroduceerd volgens Gutman & Schoon (2013) door de 

sociologen Bowles en Gintis in1976, verwijst naar een grote diversiteit van eigenschappen met 

inbegrip van mindset, motivatie, vertrouwen, doorzettingsvermogen, sociale en communicatieve 

vaardigheden. Dit betreft gedrag en persoonlijkheidskenmerken die ondersteunend zijn om succesvol 

te zijn op school en op het werk (Gutman & Schoon, 2013) en een grote rol kunnen spelen bij zowel 

het academisch presteren als bij het bespelen van een muziekinstrument. 

 Mindset 

Dweck (2008) gaf aan dat kinderen die gericht zijn op prestatie een nieuwe situatie zien als een 

gelegenheid om te laten zien wat ze kunnen (statische mindset) en dat kinderen die gericht zijn op 

leren een nieuwe situatie zien als een gelegenheid om nieuwe vaardigheden te leren of te verbeteren 

(groeimindset).  

 Hoewel hoogbegaafde kinderen vaardigheden in het algemeen snel en gemakkelijk aanleren, 

kunnen deze verbeteren door leren en inspanning. Door talent te herkennen en verder te ontwikkelen, 

ontstaat er begrip dat wanneer iets moeilijk gevonden wordt, dat niet automatisch wil zeggen dat 
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iemand niet slim is. Dan ontstaat het inzicht dat het beter is iets te doen en niet goed te doen, dan 

niets te doen. Yeager & Dweck (2012) geven aan dat leerlingen die talenten en capaciteiten zien als 

dynamische en maakbare kwaliteiten beter gemotiveerd zijn om te leren, meer doorzettingsvermogen 

hebben en veerkrachtiger zijn. Helaas ervaren veel hoogbegaafde onderpresteerders het belang van 

moeite ergens voor doen, zich inspannen nog niet. Een belangrijke stap in het keren van 

onderpresteren is de relatie duidelijk te maken tussen capaciteiten, vaardigheden en inspanning 

(Siegle, 2012). 

 

 Motivatie 

Wanneer er geleerd wordt voor het plezier of de uitdaging, zoals bijvoorbeeld bij het bespelen van een 

muziekinstrument, kan er intrinsieke motivatie zijn. Intrinsieke motivatie wordt binnen de 

zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2017) ontwikkeld door:  

● Het gevoel ‘competent’ te zijn: ervaren dat je capaciteiten hebt en deze kunt inzetten. 

● Verbondenheid met de omgeving: relaties en interacties, vooral het vertrouwen in anderen. 

● Autonomie: de vrijheid om een activiteit naar eigen inzicht en waarden te kunnen uitvoeren.  

Leerlingen die zich richten op eigen gestelde doelen, hebben een grotere intrinsieke motivatie, meer 

doorzettingsvermogen en presteren beter (Gutman & Schoon, 2013). 

Wanneer intrinsieke motivatie ontbreekt kan het zijn dat leerlingen geen passende leerstof ontvangen, 

geen goede relatie en interactie met de omgeving ervaren en geen keuzevrijheid hebben in de eigen 

leeractiviteit.  

 De factoren competentie, relatie en autonomie vormen gezamenlijk een veilige leeromgeving 

(Ryan & Deci, 2017) die binnen muziekonderwijs eenvoudiger te creëren is door de één op één 

lessituatie, wat de voorkeur heeft boven groepsles, waardoor de zone van naaste ontwikkeling 

(Vygotsky, 1978) eenvoudiger bereikt kan worden. Hierdoor kan er op eigen niveau gewerkt worden 

(inzet capaciteiten), kan er een nauwe band ontstaan op basis van gezamenlijke interesse (relatie) en 

is het mogelijk om eigen stukken aan te dragen (autonomie). 

 

Doorzettingsvermogen 

Doorzettingsvermogen is te onderscheiden in betrokkenheid (Gutman & Schoon, 2013) en grit 

(Duckworth & Duckworth, 2016). Betrokkenheid geeft aan hoe leerlingen zich gedragen, voelen en 

denken over hun inzet betreffende activiteiten en bestaat uit gedrags-, emotionele en cognitieve 

componenten. Gedragsmatige betrokkenheid omvat betrokkenheid in academische, sociale of 

buitenschoolse activiteiten en omvat een aantal gedragingen zoals inspanning, doorzettingsvermogen 

voor de korte termijn, concentratie, aandacht, vragen stellen en bijdragen aan de discussie in de klas 

die worden beschouwd als essentieel voor het bereiken van positieve resultaten (Gutman & Schoon, 

2013). 

 Grit is gebaseerd op iemands passie en doorzettingsvermogen voor een langere termijn, 

waardoor leerlingen met grit standvastig werken aan één belangrijk doel voor een langere periode. 

Volgens Duckworth & Duckworth (2016) zorgt grit ervoor dat leerlingen voor langere tijd daadkrachtig 
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werken aan uitdagingen ondanks falen, tegenspoed en weinig vooruitgang. Brooks (2009, p. 23) 

beschreef - bewust of onbewust - hoe grit eruit kan zien binnen de muziekwereld:  

“What Mozart had, we now believe, was the same thing Tiger Woods had - the ability to focus for long 

periods of time and a father intent on improving his skills.” 

- David Brooks, 2009 - 

 

 Zelfvertrouwen 

Vertrouwen in eigen kunnen is niet voldoende om gemotiveerd te zijn, maar is wel een noodzakelijk 

component. Iemand met weinig vertrouwen in eigen kunnen vermijdt lastige opdrachten terwijl iemand 

met een groot vertrouwen in eigen kunnen eerder aan een lastige opdracht begint, harder werkt en 

langer volhoudt. Vertrouwen in eigen kunnen beïnvloedt de keuze van een activiteit, de hoeveelheid 

inspanning en het doorzettingsvermogen (Siegle, 2012) 

 Mindset, motivatie, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen zijn vaardigheden die ontwikkeld 

kunnen worden tijdens het leren bespelen van een muziekinstrument. Deze niet-cognitieve 

vaardigheden kunnen zich ontwikkelen door inspanning, het stellen van eigen doelen, projecten buiten 

de comfortzone en het behalen van resultaten, wat allemaal mogelijk kan zijn binnen het instrumentale 

muziekonderwijs.  

 Het leren bespelen van een muziekinstrument heeft volgens Hille en Schupp (2015) een groot 

effect op cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden, met name persoonlijkheidskenmerken, waardoor 

muziekonderwijs als buitenschoolse activiteit een belangrijke inbreng kan hebben om tot een 

uitzonderlijke prestatie te komen  

Er is veel onderzoek gedaan naar de cognitieve waarde van het beoefenen en bespelen van een 

muziekinstrument, (Hallam 2010; Jaschke et al., 2018) maar niet naar de niet-cognitieve waarden 

zelfvertrouwen, motivatie, mindset en doorzettingsvermogen. Niet-cognitieve vaardigheden zijn 

volgens Gutman en Schoon (2013) bepalend voor academische resultaten. Ouders stimuleren 

muziekonderwijs omdat zij ervan overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan de academische prestaties door 

de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om kennis te kunnen verkrijgen en toe te passen. 

(Ashbourne & Andres, 2015) 

Muziekonderwijs als een uitdaging 

Muziekonderwijs wordt steeds populairder onder sociale beleidsmakers als verbetering van de 

onderwijskansen gebaseerd op de veronderstelling dat muziekonderwijs de ontwikkeling van 

cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden bevordert (Hille & Schupp, 2015). 

 Een belangrijke conclusie van Dai en Schader (2001) is dat ouders ervan overtuigd zijn dat 

muziekonderwijs, het leren bespelen van een muziekinstrument, veel wenselijke eigenschappen bij 

hun kinderen vervult, waaronder discipline, ijver, academische prestaties en intelligentie. Ouders laten 

hun kinderen in eerste instantie een muziekinstrument bespelen voor de educatieve meerwaarde, voor 

de noodzakelijke uitdaging, naast de ontwikkeling van muzikaal talent. 
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Uit onderzoek van Hille en Schupp (2015) blijkt dat het effect van muziekonderwijs groter is dan die 

van het beoefenen van een sport, waarvan het bekend is dat het een activiteit is, die een belangrijke 

bijdrage levert aan de ontwikkeling van vaardigheden. 

 Bovendien leert het bespelen van een muziekinstrument kinderen het vermogen om het leren 

en hun vooruitgang bij het leren te beoordelen (metacognitieve vaardigheden) en omgaan met succes 

en mislukking. Wanneer passend ondersteunend en educatief lesaanbod ontbreekt of hoogbegaafde 

leerlingen door een statische mindset het idee hebben dat ze kunnen falen, waardoor ze prestaties en 

uitdagingen vermijden, kan muziekonderwijs, het leren bespelen van een muziekinstrument, een 

oplossing zijn. Door de inzet van muziekonderwijs als uitdaging kunnen niet-cognitieve vaardigheden 

zich ontwikkelen, zoals mindset, doorzettingsvermogen, motivatie en zelfvertrouwen. Hierdoor kan het 

mogelijk zijn dat effectieve vaardigheden ontwikkeld worden die geïmplementeerd worden in de 

schoolsituatie, waardoor het mogelijk is dat onderpresteren voorkomen of gekeerd kan worden. 

 

Onderpresteren keren 

Onderpresteren zelf is geen diagnose, maar het gevolg, een uiting van een ander probleem dat 

resulteert in onderpresteren (Siegle, 2012). De begaafde onderpresteerder heeft volgens Gallagher 

(1991) een gebrek aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid. Daar volgens 

Gutman en Schoon (2013) niet-cognitieve vaardigheden nog belangrijker zijn dan cognitieve 

vaardigheden bij de bepaling van de academische resultaten, suggereert dit dat wanneer 

onderpresteren ontstaan is door niet passend lesaanbod, faalangst of een statische mindset, het 

mogelijk is dit te keren door de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden.  

 Niet-cognitieve vaardigheden hebben volgens Gutman en Schoon (2013) betrekking op 

motivatie, integriteit en interpersoonlijke interactie. Bepalende factoren om te presteren zijn de 

houding tegenover leren, de overtuiging over eigen intelligentie (mindset), zelfbeheersing en 

doorzettingsvermogen en de kwaliteit van de relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen. 

 

 Samenvattend kan worden gesteld dat de werking van niet-cognitieve vaardigheden op 

presteren bekend is, dat buitenschoolse vaardigheden bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke 

vaardigheden en dat de keuze van vrijetijdsactiviteiten sterk afhankelijk blijkt te zijn van de sociaal-

economische achtergrond van de ouders. Ook is bekend dat muziekonderwijs steeds populairder 

wordt onder sociale beleidsmakers, omdat het belang van persoonlijkheidskenmerken en andere niet-

cognitieve vaardigheden voor onderwijs algemeen erkend wordt. 

Hoewel muziekonderwijs als positief gezien wordt voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, 

verbetering van academische vaardigheden en waarschijnlijke verbetering van niet-cognitieve 

vaardigheden, bestaat er onduidelijkheid over de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden bij het 

leren bespelen van een muziekinstrument en het effect op academische resultaten. 
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Het huidige onderzoek 

Uit het voorgaande rijst de vraag of muziekonderwijs zou kunnen functioneren als middel om 

onderpresteren van hoogbegaafde kinderen te keren of te voorkomen. Hierdoor is de hoofdvraag van 

het huidige onderzoek tweeledig. Ten eerste wordt ingegaan op de vraag wat de meerwaarde is van 

instrumentaal muziekonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Met deze informatie wordt vervolgens 

onderzocht of die meerwaarde zou kunnen functioneren als middel om onderpresteren te keren of te 

voorkomen.  

Het doel van dit huidige onderzoek is dan ook te achterhalen of onderpresteren bij hoogbegaafde 

kinderen tussen de 9 en 16 jaar door niet passend lesaanbod of faalangst gekeerd of voorkomen zou 

kunnen worden door instrumentaal muziekonderwijs dat gegeven wordt door een bevoegd docent(e) 

buiten schooltijd. Daarvoor dienen voorlopig de volgende vragen te worden beantwoord: 

 

1. Ervaren hoogbegaafde kinderen verschil tussen het reguliere- en het muziekonderwijs wat betreft       

….de uitdaging als mogelijkheid om tot leren te komen?  

2. Ervaren hoogbegaafde kinderen dat hun niet-cognitieve vaardigheden door muziekonderwijs 

….verbeteren?   

3. Is het mogelijk dat de meerwaarde van muziekonderwijs een middel kan zijn om academische 

….prestaties te verbeteren? 

 

Methode 

Participanten 

De participanten in het huidige onderzoek zijn 108 hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 9 tot en 

met 16 jaar oud. Het betreft 55 jongens en 53 meisjes, woonachtig in Nederland. Van deze 

participanten bespelen honderd hoogbegaafde kinderen, genomineerd door de ouders en 

muziekdocenten, een muziekinstrument waarbij 94,6% privéles krijgt van een bevoegde docent(e) en 

8 participanten geen muziekinstrument bespeelden. De leeftijd, de lessituatie en de gekozen 

muziekinstrumenten (9 participanten bespeelden 2 muziekinstrumenten) van de participanten staat 

weergegeven in figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd participanten                                   Lessituatie                                                             Keuze instrument 

Figuur 1 Gegevens participanten huidige onderzoek 
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Instrument 

Boeije (2016) laat weten dat bij kwalitatief onderzoek onderzoekers gegevens verzamelen met 

instrumenten die ze zelf ontwikkelen en gedurende de dataverzameling verder verfijnen.  

 Het meetinstrument voor het onderzoek is samengesteld uit de resultaten van het 

vooronderzoek, gegevens uit de literatuur en geïnspireerd door bestaande vragenlijsten: 

- Assessing self-regulation (Bandy & Moore, 2010)  

- Intrinsic Motivation Inventory (IMI) (Deci & Ryan, 2000) 

- MUSIC Model of Motivation (Jones, 2009) 

- SAQI- School Attitude Questionnaire Internet (100 verzamelde vragen) 

- Sport motivation scale-6 SMS-6 (Mallett et al., 2007) 

De ontwikkelde enquête bestaat naast de algemene gegevens uit 52 items, waarvan 32 items 

gerelateerd zijn aan het volgen van muziekonderwijs. Deze items bestaan uit een 5-punts Likertschaal 

aangevuld met een aantal open vragen voor nadere toelichting.  

 In de vragen en stellingen wordt gevraagd naar; 

1. de ervaring van de uitdaging om tot leren te komen zowel binnen het reguliere- als het 

muziekonderwijs, 

2. de ervaring dat mindset, zelfvertrouwen, motivatie en doorzettingsvermogen verbeteren, 

3. de ervaring van verbeterde academische prestaties door muziekonderwijs.  

De complete vragenlijst bevindt zich in bijlage II. 

Procedure  

Om het daadwerkelijke, huidige onderzoek te starten, moest er meer duidelijkheid zijn over de 

beleving, de motivatie en de ervaring van muziekonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. 

De onderzoeksstrategie die het best hierbij aansluit in deze context is de gefundeerde 

theoriebenadering (Baarda et al., 2013; Boeije, 2016; Wester, 2005) omdat hier niet de theorie of de 

hypothese centraal staat maar juist de beleving, de ervaring die uiteindelijk tot een theorie kan leiden. 

Dit onderzoek bestaat uit verschillende fases: 

1. Exploratieve fase om het onderzoeksgebied te verkennen voor vervolgonderzoek waarin door 

inductief redeneren een theorie ontstaat. (vooronderzoek) 

2. Specificatiefase waarin thema’s bepaald worden door analyse van de gegevens uit de 

exploratieve fase, een theorie ontstaat door inductief redeneren die onderzocht wordt door de 

opgestelde onderzoeksvragen in het vervolgonderzoek. 

3. Ontwikkelfase waarin een enquête ontwikkeld wordt gebaseerd op de verkregen data en 

literatuur met oog op het perspectief van het hoogbegaafde kind. 

4. Integratiefase waarin de ontwikkelde enquête uitgezet wordt (huidige onderzoek) om tot een 

totaalbeeld te komen, samenhang en relaties te zien door analyseren en uitwerken van de 

verkregen data. 

5. Afsluitende fase (Conclusie en discussie) waarin conclusies worden getrokken, 

discussiepunten aan de orde komen en vervolgonderzoek wordt aanbevolen. 
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Resultaten en data-analyse 

 

Daar het onderzoek bestond uit verschillende fases zijn er resultaten uit het vooronderzoek en 

resultaten uit het daadwerkelijke onderzoek. 

 

Exploratieve fase  

Bij inductief onderzoek was vooraf niet bekend naar welke thema’s of aspecten werd gezocht (Baarda 

et al., 2013). Om relevante thema’s en aspecten in de ogen van de participanten te achterhalen vond 

er in de eerste fase een brede verkenning plaats. Dit gebeurde door een vooronderzoek, een online 

enquête met open vragen waarbij dertig participanten (ouders van hoogbegaafde kinderen die een 

instrument bespelen) reageerden op een oproep via social mediakanalen (facebookgroep Pharos en 

ECHA). De gegeven antwoorden op de online enquête werden geanalyseerd en open gecodeerd met 

ATLAS.ti  

Na open codering ontstonden er vijf sensitizing concepts (Baarda et al., 2013; Boeije, 2016); motivatie 

van ouders, ervaring muziekonderwijs, oefenen, motivatie kind, docent en lessituatie (zie bijlage I). 

  

Specificatiefase - resultaten vooronderzoek 

De thema’s bij de motivatie van ouders om kinderen op muziekles te doen waren: uitdaging van 

kinderen, komen tot leren, leren oefenen en vergroten van doorzettingsvermogen.  

De thema’s bij ervaring muziekonderwijs waren; fouten durven maken, omgaan met frustratie, 

doorzetten, oefenen, uitdaging aangaan, leren leren, mindset en moeite doen.  

De thema’s bij oefenen varieerden van mindset, moeite doen, strijd, doorzetten, leren leren, frustratie, 

strategie en uitdaging tot eigen inbreng, instructie, stimuleren, feedback, zelfstandig, stimuleren, 

proces- en doelgericht werken. 

Hieruit kon het volgende worden opgemaakt: 

1. Uitdaging kwam zowel voor binnen de motivatie van de ouders, bij de ervaring met muziekonderwijs 

en bij het oefenen. 

2. De niet-cognitieve vaardigheden mindset, motivatie, doorzettingsvermogen waren thema’s die 

genoemd zijn bij het leren bespelen van een muziekinstrument. 

3. Leren leren, frustratietolerantie, moeite doen, doorzetten, strategie en uitdaging aangaan waren 

thema’s die werden genoemd en de ontwikkeling hiervan werd in relatie gebracht met het onderwijs.  

Volgens Bryman (2008) werd er bij inductief onderzoek een theorie gevormd vanuit bevindingen. 

Vanuit bevindingen in het vooronderzoek werd er geconstateerd dat uitdaging en ontwikkeling van 

niet-cognitieve vaardigheden terugkerend thema’s zijn. Ook leren leren, moeite doen, fouten durven 

maken en doorzetten waren thema’s die uit het vooronderzoek kwamen. Deze thema’s speelden ook 

een rol bij onderpresteren wanneer passend ondersteunend en educatief lesaanbod ontbrak, het hoge 

potentieel van hoogbegaafde kinderen over gewaardeerd werd en vermijdingsgedrag ontstond uit 

zelfbescherming bij een statische mindset zoals vermeld in de literatuur (Siegle, 2012; Dweck, 2008).  
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Daar uit het onderzoek van Emerick (1992) bleek dat buitenschoolse activiteiten, wat ook 

muziekonderwijs, het leren bespelen van een muziekinstrument kan zijn, een positief effect kon 

hebben op prestaties is de hypothese die ontstaan is uit het vooronderzoek dat muziekonderwijs een 

bijdrage zou kunnen leveren aan het keren van onderpresteren bij hoogbegaafde kinderen. 

 Door deze thema’s en ontstane hypothese was het doel van het huidige onderzoek  het 

achterhalen of onderpresteren bij hoogbegaafde kinderen tussen de 9 en 16 jaar door niet passend 

lesaanbod of faalangst gekeerd zou kunnen worden door instrumentaal muziekonderwijs dat gegeven 

werd door een bevoegd docent buiten schooltijd.  

 

Ontwikkelfase  

Op basis van voorlopige analyses werden er nieuwe gegevens verzameld (Baarda et al., 2013). In 

deze fase werd er op basis van de gevonden thema’s en voorkennis uit de literatuur een enquête 

ontwikkeld met een 5-punts Likertschaal met een aantal open vragen voor mogelijke nadere 

toelichting om nieuwe gegevens te verzamelen. De ontwikkelde enquête is uitgezet tussen 1 maart en 

5 mei 2019. De vragen en stellingen hierin waren nu gericht op het perspectief van hoogbegaafde 

kinderen tussen de 9 en 16 jaar terwijl het vooronderzoek gericht was op de ouders. De volledige 

enquête is te raadplegen in bijlage II. 

 

Integratiefase  

Daar de eerste onderzoeksvraag over een ervaren uitdaging ging, werd dit concept eerst gedefinieerd 

om te achterhalen wat dit voor de participanten betekende (zie figuur 2). 

 

Uitdaging was voor de meerderheid van de participanten iets waarvoor ze echt moeten doorzetten, 

waarvoor ze zich moeten inspannen en waarvoor ze echt moeite moeten doen. 

 

Verschil in uitdaging 

Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden, is eerst gekeken naar de mogelijkheden om tot 
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leren te komen en vervolgens zijn de antwoorden op vergelijkbare stellingen naar de ervaren uitdaging 

binnen het reguliere- en het muziekonderwijs met elkaar vergeleken. Om de uitdaging, als 

mogelijkheid om tot leren te komen binnen het reguliere- en het muziekonderwijs te achterhalen is 

gevraagd om te reageren op tien te vergelijken stellingen (zie bijlage III).   

 Op de uitdaging, als mogelijkheid om tot leren te komen is er binnen het reguliere onderwijs 

zeer divers geantwoord. Wel is zichtbaar in bijlage III dat een deel van de participanten (56,5%) van 

zichzelf vond dat hij/zij echt zijn best doet op school en 54,6% van de participanten gaf aan dat het 

(helemaal) klopte dat zij om hulp vroegen wanneer iets niet duidelijk was. 

      Op de uitdaging, als mogelijkheid om tot leren te komen waren er binnen het muziekonderwijs 

duidelijk verschillen waarneembaar (zie figuur 3). Een meerderheid gaf aan dat tijdens de muziekles 

de competenties getoond mochten worden (90% klopt (helemaal)). Van de participanten gaf 66% aan 

dat het (helemaal) klopte dat er moeite gedaan moest worden voor de muziekles. Met de stelling dat 

door het bespelen van een instrument ze echt tot leren kwamen is 72% het (helemaal) eens en 

tenslotte was 65% het er (helemaal) mee eens dat er lastige stukken uitgekozen mochten worden 

waar langer over gedaan werd. 

 

 

Er werd verschil ervaren betreffende de geboden uitdaging daar bijna de helft (45,3%) aangaf dat het 

(helemaal) klopte dat ze op school uitdagende opdrachten kregen wat minder was dan de uitdagende 

opdrachten binnen het muziekonderwijs (65%). 

Na het achterhalen van mogelijkheden om tot leren te komen werd er gekeken naar de ervaren 

uitdaging door antwoorden op twaalf te vergelijken stellingen naar de ervaren uitdaging binnen het 

reguliere- en het muziekonderwijs met elkaar te vergelijken (zie bijlage III).  Uit de resultaten bleek dat 

het merendeel van de participanten een verschil ervaarde tussen het reguliere- en het 

muziekonderwijs in de geboden uitdaging. Het grootste verschil in percentage was waarneembaar bij 

het doorzetten (zie figuur 4) om iets voor elkaar te krijgen. In het muziekonderwijs gaf 89,4% aan dat 

het (helemaal) klopte dat ze moesten doorzetten om iets voor elkaar te krijgen. Binnen het reguliere 

onderwijs gaf 47,9% aan dat het (helemaal) klopte dat ze in het reguliere onderwijs moesten 

doorzetten om iets te kennen/kunnen. 

 

Verder was zichtbaar (zie bijlage III) dat er bij het muziekonderwijs een groter gevoel bestond dat er 

Figuur 3. Procentuele weergave ervaren mogelijkheden om tot leren te komen binnen het muziekonderwijs 

moeite doen              competenties               goed spelen              echt leren                   lastige stukken 
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echt geleerd werd, dat het werktempo niet aangepast hoefde te worden en dat de muziekdocent(e) 

meer de juiste uitdaging aanbood. 

 Open vraag 

Op de vraag of participanten een ander verschil zouden willen beschrijven tussen school en muziekles 

wat nog niet genoemd was, kwamen vijftig reacties die gingen over verschillende thema’s: 22,5% 

aandacht competenties, 20% op school geen uitdaging, 17,5% motivatie, 15% niet aanpassen, eigen 

tempo/niveau 12,5% muziekles leuker en 12,5% autonomie, zelf bepalen. 

Kenmerkende uitspraken waren hier; 

- “Muziekdocente weet niet goed hoe om te gaan met HB. Juf op school wel, want voltijds HB-school 

met voldoende uitdaging en begeleiding” 

- “Ik heb geleerd wat de leerkuil is, alleen bij muziekles zie ik dat ik door de leerkuil heen moet, 

voordat iets lukt. Op school heb ik dat eigenlijk nooit.” 

 

Verbeterde niet-cognitieve vaardigheden 

In de tweede deelvraag werd gevraagd naar de ervaren verbetering van niet-cognitieve vaardigheden 

door muziekonderwijs. Onder niet-cognitieve vaardigheden werd hier verstaan mindset, moeite ergens 

voor doen, doorzettingsvermogen, motivatie en doorzettingsvermogen.  

 Om de tweede deelvraag te kunnen beantwoorden werden de antwoorden op vragen naar de 

mogelijke gevolgen van het leren bespelen van een instrument en vragen naar de bijkomende 

voordelen verzameld. Deze stellingen staan in bijlage III en staan onder elkaar omdat ze nu niet met 

elkaar worden vergeleken.  

 

Mogelijke gevolgen 

Uit de resultaten bleek dat de participanten een verbetering ervaarden van niet-cognitieve 

vaardigheden door muziekonderwijs. Dit was zichtbaar doordat de meerderheid van de participanten 

aangaf dat zij hebben leren doorzetten door het leren bespelen van een muziekinstrument (69,8% zie 

Figuur 5). Verder was zichtbaar dat door muziekonderwijs, het leren bespelen van een 

muziekinstrument, fouten maken niet meer vreselijk gevonden werd (51%) en dat het zelfvertrouwen 

gegroeid was (37,5%).  

Figuur 4. Procentuele weergave van de ervaren noodzaak tot doorzetten reguliere (4) – en muziekonderwijs 5) 
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Mogelijke bijkomende voordelen  

Uit de resultaten (zie bijlage III) bleek dat de participanten bijkomende voordelen ervaarden waarbij 

het bijkomend voordeel (figuur 6) zich lekker kunnen ontspannen en plezier hebben in het spelen 

(88% klopt (helemaal)) als het grootst werd ervaren. 

 

 

Verder gaf 86%% van de participanten aan dat het (helemaal) klopte dat zij door het bespelen van 

een muziekinstrument geleerd hebben om door te zetten. Als bijkomend voordeel gaf 76,8% van de 

participanten aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat zij zich meer inzetten wanneer hun 

eigen doelen bepaald konden worden en 87,8% was het (helemaal) eens met de stelling dat er 

ervaren werd dat door moeite ergens voor te doen je beter kon worden.  

 Aan de andere kant gaf 33,6% van de participanten aan (totaal) niet het gevoel te hebben dat 

ze hebben leren leren door het leren bespelen van een muziekinstrument. Tenslotte gaf 59,2% van de 

Figuur 6. Mogelijke bijkomende voordelen door het leren bespelen van een muziekinstrument 
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participanten aan dat het (helemaal) klopte dat ze hun frustratie van de dag kwijt konden terwijl 29,6% 

aangaf dat ze hun frustratie (totaal) niet kwijtraakten door het leren bespelen van een 

muziekinstrument. 

 

Verbeterde academische prestaties 

Om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden, te achterhalen of de academische prestaties 

konden verbeteren door de meerwaarde van instrumentaal muziekonderwijs (tweede deelonderzoek), 

werd er specifiek gekeken naar de stellingen waar expliciet verwezen werd naar verbeterde 

academische prestaties.  

In figuur 5 (zie bijlage III) was zichtbaar dat 7,3% van de participanten ervaarde dat door het leren 

bespelen van een muziekinstrument aan lastiger werk op school begonnen werd.. 

 Uit de resultaten (bijlage III) bleek dat de participanten de bijkomende voordelen van het 

bespelen van een muziekinstrument verschillend ervaarden. Hierdoor waren de effecten op de 

academische prestaties niet duidelijk zichtbaar. Allereerst zijn de antwoorden over moeite doen en 

doorzetten zijn contextueel met elkaar vergeleken. 

Participanten ervaarden door het leren bespelen van een muziekinstrument dat ze beter werden 

wanneer zij ergens moeite voor deden (87,8% (helemaal) mee eens) terwijl 46% aangaf dat ze het 

(helemaal) eens waren dat ze nu ook aan werk begonnen in de schoolsituatie waar ze moeite voor 

moesten doen. Participanten gaven aan dat ze hebben leren doorzetten (86% (helemaal) mee eens) 

door het bespelen van een muziekinstrument, terwijl wanneer iets niet lukte op school 58% van de 

participanten aangaf dat ze het er (helemaal) mee eens waren dat ze doorzetten om de lesstof te 

kennen/kunnen. In figuur 8 zijn tenslotte de voordelen die een effect kunnen hebben op de 

academische prestaties naast elkaar gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

Als bijkomende voordeel leverde het bespelen van een muziekinstrument voor het gevoel van 49% 

van de participanten op dat het gemakkelijker voelde om een presentatie te geven of een beurt te 

hebben. Er werd door 58% van de participanten aangegeven dat het (helemaal) klopte dat ze 

gemotiveerder waren om zich ergens voor in te zetten en er werd door 37,4 % aangegeven dat het 

(helemaal) klopte dat ze geleerd hebben om te leren terwijl dit voor 29,3% soms klopte. Het klopte 

(helemaal) dat het zelfvertrouwen is gestegen (54%) en dat dit als bijkomend voordeel ervaren werd. 
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Opvallend is dat bij deze vier stellingen een kwart van de participanten aangaf dat dat voor hen de 

stelling soms klopte. 

 

Discussie 

In dit huidige onderzoek wordt gezocht naar een antwoord op de vraag of muziekonderwijs een middel 

zou kunnen zijn om onderpresteren van hoogbegaafde kinderen te keren of te voorkomen. Hiervoor 

wordt eerst ingegaan op de meerwaarde van instrumentaal muziekonderwijs voor hoogbegaafde 

kinderen om vervolgens te onderzoeken of die meerwaarde zou kunnen functioneren als middel om 

onderpresteren te keren of te voorkomen. 

 

Verschil in uitdaging 

Tussen de geboden uitdaging (iets waarvoor doorgezet moet worden, inspanning vereist is, of moeite 

voor gedaan moet worden) binnen het reguliere- en het muziekonderwijs wordt verschil ervaren wat 

betreft het werktempo, aandacht voor de competenties en autonomie. 

 Competenties 

Bijna alle participanten hebben de ervaring dat ze tijdens de muziekles mogen laten zien wat ze 

kunnen, wat waarschijnlijk komt doordat in het muziekonderwijs bijna alle participanten aangeven dat 

de competenties getoond mogen worden en er bij meer de helft van de participanten het gevoel 

bestaat dat er meer uitdaging geboden wordt tijdens de muziekles, waarvoor doorgezet moet worden, 

dan tijdens de reguliere les. Een zinvolle uitdaging, het vertrouwen in eigen competentie en het gevoel 

dat de inspanning ertoe doet zorgt ervoor dat de participanten laten zien wat ze kunnen (Siegle, 

2012). Aan de andere kant wordt er door minder dan de helft van de participanten aangegeven dat ze 

ook op school hun competenties moeten inzetten en ook daar, alleen wat minder dan tijdens de 

muziekles, hebben hoogbegaafde kinderen het gevoel dat ze echt wat hebben geleerd. Wat hier 

waarschijnlijk een rol speelt is het schooltype en de manier van lesgeven, wat echter niet onderzocht 

is in het huidige onderzoek. 

 Doorzetten en werktempo 

Het grootste gedeelte van de participanten moet tijdens de muziekles echt doorzetten om sommige 

stukken te kunnen spelen, wat voor ruim de helft geldt voor het reguliere onderwijs. De noodzaak om 

door te zetten kan leiden tot betrokkenheid, concentratie en inspanning (Gutman & Schoon, 2013). 

Het is mogelijk dat dit verschil bestaat doordat bijna de helft van de participanten het werktempo aan 

moet passen binnen het reguliere onderwijs, terwijl dit aanzienlijk minder is binnen het 

muziekonderwijs. De mate van differentiatie kan hierbij een rol gespeeld hebben, wat zeker 

onderzocht zou kunnen worden in een volgend onderzoek. 

 Ervaren uitdaging 

Daar muziekles meestal privé gegeven wordt, is het gemakkelijker realiseerbaar om de muziek- 

leerling in eigen tempo te laten werken, precies de juiste uitdaging te geven en werk te geven of zelf te 

laten kiezen waarvoor echt de competenties ingezet moeten worden. 
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 Wat een rol kan spelen in de ervaren uitdaging voor de participanten op het voortgezet 

onderwijs zijn de verschillende vakken en verschillende docenten waarvoor ze zelf niet konden kiezen, 

terwijl zij wel zelf voor een muziekinstrument en een specifieke docent konden kiezen. 

 

Verbeterde niet-cognitieve vaardigheden 

Onder niet-cognitieve vaardigheden wordt hier verstaan doorzettingsvermogen, mindset, 

zelfvertrouwen en motivatie. Hoogbegaafde kinderen geven aan dat zij ervaren dat hun niet-cognitieve 

vaardigheden door muziekonderwijs verbeteren doordat er geleerd wordt om door te zetten 

(doorzettingsvermogen), fouten maken niet meer als vreselijk ervaren wordt en er wordt ervaren dat 

door moeite ergens voor te doen je beter kan worden, wat kan verwijzen naar een groeimindset. 

(Dweck, 2008). Ook wordt er aangegeven dat het zelfvertrouwen groeit en grotere inzet ervaren wordt 

bij het bepalen van eigen doelen (autonomie) waardoor de motivatie kan verbeteren (Ryan& Deci, 

2017). Daarnaast wordt er door een grote meerderheid aangegeven dat het (helemaal) klopt dat zij 

zich lekker kunnen ontspannen en plezier hebben in het spelen. Deze factoren kunnen ondersteunend 

zijn om succesvol te functioneren op school (Gutman & Schoon, 2013) net als de bepaling en 

ontwikkeling van eigen doelen een positieve invloed op prestaties zou kunnen hebben wat 

onderpresteren zou kunnen keren (Emerick,1992).  

 

 Doorzettingsvermogen en mindset  

Aan de ene kant geeft het grootste deel van de participanten aan dat het (helemaal) klopt dat zij leren 

doorzetten door het leren bespelen van een muziekinstrument en de helft geeft aan dat zij fouten 

maken niet meer vreselijk vinden. Dit betekent aan de andere kant dat een deel van de participanten 

deze ervaring niet heeft. De reden hiervan kan zijn dat zij niet vragen naar stukken of geen stukken 

krijgen buiten hun zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky, 1978), of dat er te weinig positieve 

feedback wordt gegeven door de docent en ouders om de groeimindset te stimuleren (Dweck, 2008). 

In dit huidige onderzoek wordt niet onderzocht welke stukken er aangeboden worden en op welke 

wijze er feedback wordt gegeven. 

 

 Zelfvertrouwen 

Het zelfvertrouwen is volgens 41 participanten toegenomen door muziekonderwijs, wat betekent dat 

dit door de meerderheid van de participanten niet ervaren wordt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 

in eerste instantie het zelfvertrouwen juist afneemt doordat enerzijds deze participanten risico en 

uitdaging vermijden (Betts & Neihart,1988; Dweck, 2008).  Anderzijds kan het zijn dat ze zichzelf 

vergelijken met andere muziekleerlingen of zelfs professionele musici waardoor het big fish little pond 

effect kan ontstaan (Dai & Rinn, 2008) waardoor het zelfconcept vermindert en het zelfvertrouwen af 

kan nemen. Net als bij sommige leerlingen die in de plusklas onder gelijken komen en dat dan blijkt 

dat lesstof niet direct of binnen korte termijn beheerst wordt terwijl andere leerlingen dat wel kunnen. 

De manier waarop omgegaan wordt met uitdagende lesstof door zowel de docent, de omgeving en de 

ouders kan bepalend zijn. Hoe het ontwikkelingsproces is verlopen, hoe er is gereageerd op 

snelle/langzame vordering en hoe er in de thuissituatie omgegaan wordt met oefenen wordt in het 
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huidige onderzoek niet onderzocht, terwijl dit waarschijnlijk een rol speelt in de ontwikkeling van niet-

cognitieve vaardigheden. 

 

 Motivatie 

Driekwart van de participanten ervaren dat zij zich meer inzetten wanneer zij hun eigen doelen kunnen 

bepalen wat bijdraagt aan de autonomie en de motivatie verbetert. Bovendien geeft het grootste deel 

van de participanten aan dat het (helemaal) klopt dat zij door moeite ergens voor te doen ervaren dat 

ze beter worden. Hierdoor ontstaat het inzicht dat er een relatie bestaat tussen inzet en resultaat wat 

een bijdrage kan leveren aan de competenties, wat een positieve invloed kan hebben op de motivatie 

en de prestaties (Siegle, 2012). 

 Ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden 

Muziekonderwijs wordt als positief gezien voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en de 

verbetering van academische resultaten. Van muziekonderwijs wordt verondersteld dat het de niet-

cognitieve vaardigheden verbetert terwijl bekend is dat niet-cognitieve vaardigheden academische 

resultaten kunnen verbeteren (Gutman & Schoon, 2013). Op basis van dit onderzoek kan gesteld 

worden dat de niet-cognitieve vaardigheden zich ontwikkelen, verbeteren door muziekonderwijs, maar 

om te bepalen in welke mate is verder onderzoek noodzakelijk waarbij een nulmeting plaats vindt en 

de omstandigheden zoveel mogelijk gelijk en controleerbaar zijn. 

 

Verbeterde academische prestaties  

In het eerste gedeelte wordt onderzocht wat de meerwaarde kan zijn van instrumentaal 

muziekonderwijs, terwijl in het tweede gedeelte ingegaan wordt op de mogelijkheid of muziekonderwijs 

zou kunnen functioneren als middel om onderpresteren te keren of te voorkomen. 

 Meerwaarde van muziekonderwijs 

Uit de resultaten op de eerste deelvraag blijkt dat hoogbegaafde kinderen tijdens de muziekles mogen 

laten zien wat ze konden, hun competenties kunnen inzetten en het gevoel krijgen dat ze echt lleren. 

Ook blijkt dat ze kunnen werken in hun eigen werktempo, meer uitdaging krijgen en leren doorzetten.  

 Uit de resultaten op tweede deelvraag blijkt dat hoogbegaafde kinderen door muziekles leren 

dat fouten maken niet meer als vreselijk ervaren wordt dat ze beter kunnen worden door moeite 

ergens voor te doen, dat het zelfvertrouwen groeit en grotere inzet ervaren wordt wanneer eigen 

doelen bepaald worden. Een belangrijke meerwaarde van het bespelen van een muziekinstrument is 

bovendien dat hoogbegaafde kinderen zich kunnenontspannen en plezier hebben in het spelen.  

 Zichtbare verbeterde academische resultaten  

Uit het onderzoek blijkt niet direct dat de academische resultaten verbeteren door muziekonderwijs. Er 

wordt grotendeels ervaren dat door moeite te doen je beter kan worden, maar op school wordt maar 

door de helft aan werk begonnen waar moeite gedaan voor moet worden. Het grootste gedeelte van 

de participanten leert om door te zetten, maar op school zet ruim de helft maar door om het te 

kennen/kunnen wanneer iets niet lukt op school. 
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 Een verklaring kan zijn dat er geen werk is waar moeite voor gedaan moet worden of voor 

doorgezet moet worden of wil worden door een vaste mindset of faalangst. Het kan ook zijn dat de 

verkregen vaardigheden of strategieën door een deel van de participanten niet geïmplementeerd 

worden. In dit onderzoek komt niet aan de orde op welke manier verkregen vaardigheden toegepast 

worden of kunnen worden in het reguliere onderwijs en of dit natuurlijk verloopt of echt aangeleerd zou 

moeten worden. 

 Zeker de helft van de participanten geeft aan dat het (helemaal) klopt dat de motivatie 

toeneemt om zich ergens voor in te zetten, dat ze zich gemakkelijker voelen bij een presentatie of 

beurt op school en dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Deze factoren zouden een beter academisch 

resultaat op kunnen leveren, daar volgens Siegle (2012) de betrokkenheid en prestatie toenemen bij 

een groter vertrouwen in eigen kunnen en het ervaren van een zinvolle uitdaging. 

 

 Mogelijke verbeterde academische resultaten 

Wanneer ervaren wordt hoe het voelt wanneer competenties getoond en ingezet kunnen worden, 

gewerkt kan worden in eigen tempo en wanneer er meer uitdaging geboden wordt zijn kinderen 

bekend met dit gevoel wanneer zij wel passend lesaanbod, uitdagende lesstof krijgen of opzoeken 

waar zij echt moeite voor moeten doen en voor moeten doorzetten.  

 Wanneer er ervaren wordt dat je leert doorzetten, dat je leert om fouten te maken, dat er een 

relatie is tussen inzet en resultaat, dat zelfvertrouwen gegroeid is en er een grotere inzet is bij eigen 

doelen, dan kan de motivatie groeien om de uitdaging aan te gaan, om weer in beweging te komen of 

te blijven en betere prestaties neer te zetten (Ryan & Deci, 2017). 

 Bovendien wordt muziekonderwijs als positief gezien voor de ontwikkeling van cognitieve 

vaardigheden en de verbetering van academische resultaten (Hallam 2010; Jaschke et al., 2018). Het 

is bekend dat niet-cognitieve vaardigheden bijdragen aan academische resultaten (Gutman & Schoon, 

2013) en uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat deze vaardigheden zich ontwikkelen door 

muziekonderwijs. 

 Muziekonderwijs als middel 

Het is niet mogelijk om vast te stellen of academische prestaties verbeteren door muziekonderwijs, 

daar er geen voor- en nameting is gedaan, niet bekend is op welke wijze er lesgegeven wordt, welk 

onderwijstype er gevolgd wordt en hoe de muzikale ontwikkeling verloopt. Het is wel mogelijk om vast 

te stellen dat instrumentaal muziekonderwijs een middel zou kunnen zijn om academische prestaties 

te verbeteren doordat blijkt dat factoren die hiertoe bijdragen tot ontwikkeling kunnen komen door 

muziekonderwijs. 

 Zo is het ook mogelijk om vast te stellen dat instrumentaal muziekonderwijs een middel zou 

kunnen zijn om onderpresteren bij hoogbegaafde kinderen tussen de 9 en 16 jaar door niet passend 

lesaanbod of faalangst te keren of te voorkomen, waarbij opgemerkt wordt dat deze onderzoeksgroep 

geïnteresseerd en gemotiveerd is om een muziekinstrument te bespelen. 
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Aanbeveling 

Er is veel onderzoek gedaan naar de cognitieve meerwaarde van muziekonderwijs, maar voor zover 

bekend (bij de schrijver) is er nooit eerder onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de niet-

cognitieve vaardigheden mindset, motivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen binnen het 

instrumentale muziekonderwijs.   

 In dit onderzoek is een begin gemaakt met het exploreren van deze meerwaarde en is er een 

begin gemaakt met het onderzoeken van een alternatieve interventie tegen onderpresteren. Tijdens 

dit onderzoek is vastgesteld dat verschillende variabelen de resultaten beïnvloeden. 

Bij een vervolgonderzoek is het dan ook aan te bevelen dat er rekening gehouden wordt met deze 

variabelen zoals het schooltype en de manier van lesgeven, de mate van differentiatie, hoe het 

ontwikkelingsproces verloopt, hoe er wordt gereageerd op snelle/langzame vordering en hoe er in de 

thuissituatie omgegaan wordt met oefenen. Om te bepalen in welke mate niet-cognitieve 

vaardigheden zich ontwikkelen binnen het instrumentale muziekonderwijs is verder onderzoek aan te 

raden waarbij de omstandigheden zoveel mogelijk gelijk en controleerbaar zijn en er een voor- en 

nameting plaats kan vinden.  

 Door verder onderzoek te doen naar het belang van instrumentaal muziekonderwijs voor 

hoogbegaafde kinderen, naar de wijze waarop er lesgegeven wordt en de manier waarop geleerde 

vaardigheden geïmplementeerd kunnen worden binnen het reguliere onderwijs kan het inzicht 

ontstaan dat kan leiden tot een daadwerkelijk interventie bij onderpresteren waarbij instrumentaal 

muziekonderwijs ingezet kan worden als middel. 
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