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Voorwoord
Het onderzoeksproject dat wij, Kirstie Jansen en Marijke Kaekebeke, hebben
uitgevoerd, was niet mogelijk geweest zonder de hulp van enkele specifieke
personen.
Allereerst willen we de medewerkers en verantwoordelijken van het Nationaal
Museum van de Speelkaart bedanken. Zij hebben ons de kans gegeven om
dit onderzoeksproject te laten plaatsvinden in het museum. Heel dit gebeuren
zorgde voor een samenwerking met iedere werknemer binnen het museum.
Specifiek willen we hier Cathérine Verrees in de bloemetjes zetten, vermits
zij het proces mee opgevolgd heeft.
Als tweede willen we Sandra Sannen bedanken voor de goede ondersteuning
bij de feedbacksessies en de individuele begeleiding.
Daaropvolgend willen we eveneens onze theoretische begeleiders Mieke
Balcaen, Hilde Vanreusel en Inge Nijsmans bedanken voor de informatieve
sessies. Dit geldt ook voor de succesvolle manier waarop zij ons steeds
positief gemotiveerd hebben om ons werk op een correcte manier verder te
zetten.
Vervolgens willen we Fabienne Visser bedanken voor de onderbouwende
feedback op het schriftelijk werk van onze bachelorproef.
Tot slot willen we hierbij nog iedereen bedanken die we hierboven niet
vermeld hebben, maar toch een ondersteuning voor ons gevormd hebben.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Kirstie Jansen en Marijke Kaekebeke te
Turnhout, in het academiejaar 2015-2016.
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Inleiding
In het begin van het academiejaar stonden we voor de opdracht om een
onderzoek op te starten. We hadden onze gezamenlijke interessepunten
opgezocht en volgens deze zou Project Kunstvakken een goede richtlijn
vormen voor het onderzoek. Beiden liepen we stage bij het Nationaal Museum
van de Speelkaart te Turnhout, waar we een probleem opmerkten.
Dankzij observaties bij de reguliere rondleidingen kwamen we tot de
conclusie dat er een groot tekort was aan betrokkenheid bij minderjarige
bezoekers van deze rondleidingen. Vertrekkende vanuit dit oogpunt, in
combinatie met onze gezamenlijke interesses, bij Project Kunstvakken,
kwam onze onderzoeksvraag tot stand, namelijk:
“Hoe kan het inzetten van de muzische domeinen de betrokkenheid van de
leerlingen 2e graad basisonderwijs verhogen tijdens een museumbezoek met
een rondleiding?”
In het Nationaal Museum van de Speelkaart kregen we de kans om muzische
rondleidingen op te starten voor onze uitgekozen doelgroep, namelijk
leerlingen van de tweede graad basisonderwijs. Deze leeftijd sloot goed aan
bij onze interesses en het werkveld waar we later graag in terecht zouden
komen. Geboeid door het werkveld, onze doelgroep en de kans om muzische
rondleidingen te geven, werd ons onderzoekproject opgestart.
Een goed onderbouwd theoretisch kader was enorm van belang. Zo hebben
we de betrokkenheid, de zeven betrokkenheidsverhogende factoren, de
ontwikkeling van het kind en de muzische domeinen onderzocht. Eenmaal
deze context zijn vorm had gekregen, hebben we een ontwerp opgesteld.
In dit ontwerp werd het volledig theoretisch kader gelinkt. Op een
informatieve en creatieve manier kreeg onze doelgroep een muzische
rondleiding van twee uur waarbij ze kennis maakten met het museum. Het
creatieve aspect werd ingevuld dankzij de muzische domeinen. Deze
muzische rondleiding werd zeven keer gegeven en geobserveerd aan de hand
van de observatietabel. Dit gaf een veelbelovend resultaat. Wij kunnen hier
kort besluiten dat de betrokkenheid zeer hoog lag in vergelijking met de
reguliere rondleidingen. Dit wil zeggen dat de muzische domeinen wel
degelijk voor een zeer hoge betrokkenheid zorgden gedurende een muzische
rondleiding bij leerlingen van de tweede graad van het basisonderwijs.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek was om te weten te komen of de
betrokkenheid al dan niet verhoogd kon worden door de integratie van de
muzische domeinen bij een rondleiding in een museum.
In dit onderzoek vindt u de beschrijving van de onderzoeksfasen terug.
Hierop volgt het bronnenonderzoek met de uitleg waarom bepaalde bronnen
al dan niet gebruikt werden. Vervolgens komt het theoretisch kader aan bod
waarin de theorie aangehaald wordt met betrekking tot ons onderzoek.
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Daarna komt de samenstelling van het ontwerp naar voor en welke
elementen hier allemaal in verwerkt zitten. Tot slot krijgt u de verwerking
van de gegevens te lezen met een besluit tot gevolg.
Dit project is vertaalbaar naar andere musea met reguliere rondleidingen.
Muzische domeinen zijn ruimschoots te integreren en zorgen voor een hogere
betrokkenheid bij de deelnemers. We hopen met dit project een aanvulling
te kunnen bieden aan musea en aan muzische begeleiders.
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1

Het uitgevoerde onderzoek

1.1

Beschrijving van de onderzoeksfasen

1.1.1 Van vertrekpunt naar onderzoeksvraag (Oriëntatie)
Tijdens onze opleiding, de lerarenopleiding secundair onderwijs Plastische
Opvoeding en Project Kunstvakken, hadden we reeds kennis gemaakt met
meerdere doelgroepen. Zo kwamen we in aanraking met leerlingen van het
kleuteronderwijs, het basisonderwijs, het secundair onderwijs, met
volwassenen en zelfs met senioren. Wanneer we naar onze interesses gingen
kijken, kwamen we vaak uit op twee doelgroepen, namelijk het lager
onderwijs en het secundair onderwijs.
Deze twee doelgroepen waren we verder gaan uitdiepen en zo kwamen we
uit op de reeds opgedane ervaring vanuit de stages. Hiermee verwijzen we
vooral naar de uitgevoerde stages van Openluchtklassen en Hippie Heppie.
Dit waren leerrijke stages met een gelijklopende doelgroep. We dachten er
eveneens aan om een vervolgopleiding voor de lagere school te volgen,
waardoor werken met deze doelgroep ontzettend interessant in onze oren
klonk.
We hadden door de positieve ervaringen met stage onze focus gelegd op
Project Kunstvakken, omdat we onszelf nog verder wilden ontplooien op
muzisch vlak. Eveneens hadden we vorig jaar al onze stageplaats voor dit
academiejaar geregeld, waardoor we partners werden. Eenmaal de
bachelorproef was toegelicht, gingen we kijken waar we onze
onderzoeksvraag op zouden kunnen focussen. We gingen observeren in het
museum tijdens de standaard rondleidingen. We merkten al snel op dat de
betrokkenheid van de kinderen niet optimaal was. Hierdoor besloten we om
te kijken hoe we een rondleiding konden maken door de muzische domeinen
en de theorie van het museum goed te combineren.
Daarna gingen we onze doelgroep specificeren en hebben we de keuze
gemaakt voor de tweede graad van het basisonderwijs. Deze doelgroep paste
perfect binnen Project Kunstvakken. Van onze ervaring hadden we
opgemerkt dat de kinderen van de tweede graad over meer fantasie
beschikten ten opzichte van de derde graad. Dit aspect zou een rol kunnen
spelen wanneer we muzisch aan de slag zouden willen gaan met deze
doelgroep. Eveneens was het voor ons interessant om een middenweg te
nemen tussen de drie graden in het basisonderwijs. Al deze factoren zorgden
samen ervoor dat we kozen voor de tweede graad.
Toen onze doelgroep gekozen was, stelden wij ons de vraag: ‘Hoe kunnen
wij hen het beste motiveren om zo tot een hoge betrokkenheid van de
kinderen te komen?’. Uit eerdere observaties was gebleken dat er in het
Nationaal Museum van de Speelkaart geen muzisch aanbod was en de
betrokkenheid van de leerlingen laag lag tijdens een reguliere rondleiding.
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Na een tijd zwakte de interesse van de leerlingen af. De gidsen hadden vaak
moeilijkheden om de aandacht van de groep vast te houden. Project
Kunstvakken bood in onze ogen de mogelijkheid om uit te testen hoe we
betrokkenheid konden verbeteren bij de kinderen.
In het museum hebben we vervolgens de kans gekregen om muzische
rondleidingen in elkaar te steken. Bij de muzische rondleidingen was het
belangrijk om een zo groot mogelijke betrokkenheid te realiseren. Hierbij was
het ideaal om de inhoud van de workshop en de interessegebieden van de
kinderen te combineren. Dit was voor beide partijen, zowel de begeleider als
de deelnemers, de meest aangename situatie. Tevens zorgde dit voor een
grotere kans voor een geslaagde workshop.
Vanuit al deze standpunten kwamen we tot onze onderzoeksvraag.
1.1.1.1 Onderzoeksvraag
“Hoe kan het inzetten van de muzische domeinen de betrokkenheid van de
leerlingen 2e graad basisonderwijs verhogen tijdens een museumbezoek met
een rondleiding?”

1.1.2 Van onderzoeksvraag naar planning (Richten)
Om onze onderzoeksvraag goed te kunnen onderbouwen en te ondersteunen,
was er nood aan doelgerichte deelvragen. Deze worden hieronder opgesomd.
-

Wat is de definitie van betrokkenheid?
Wat zijn de 7 betrokkenheidsverhogende factoren?
Wat is de mentale ontwikkeling van een kind uit de 2de graad
basisonderwijs?
Wat is de lichamelijke ontwikkeling van een kind uit de 2 de graad
basisonderwijs?
Wat zijn de interesses van de leerlingen uit de 2de graad
basisonderwijs?
Hoe worden de rondleidingen in het Nationaal Museum van de
Speelkaart gegeven?
Wat is muzische vorming?

De vragen die hierboven vermeld staan, worden stapsgewijs beantwoord in
het onderdeel ‘3. Verwerkt theoretisch gedeelte’.
Om onze onderzoeksvraag in de praktijk te kunnen testen, was het belangrijk
om een beginsituatie te formuleren zodat we alles goed konden situeren.
Hiervoor zijn er betrokkenheidsmetingen gehouden en observaties gebeurd
bij de reguliere rondleidingen in het speelkaartenmuseum. Deze waren
steeds met een doelgroep die zich situeerde binnen onze doelgroep, namelijk
leerlingen uit de 2de graad van het basisonderwijs. De volledige verslagen zijn
terug te vinden in de bijlage.
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Ons besluit was dat er te weinig betrokkenheid was bij de kinderen. De
meerderheid van de doelgroep had een korte aandachtspanne. De gids was
de belangstelling van zijn groep tijdens de rondleidingen in het museum vlug
kwijt. De rondleidingen waren doorsnee gevuld met uitleg en op enkele
plaatsen werd er een korte demonstratie gegeven. De rondleiding was dus
voornamelijk gewone uitleg. Wel werd er bij de gidsen af en toe een vraag
gesteld aan de doelgroep. Vermits er weinig muzische elementen in de
rondleiding terug te vinden waren, onderzochten we in dit onderzoeksproject
of de muzische domeinen ervoor konden zorgen dat de betrokkenheid bij de
kinderen verhoogd werd.

1.1.3 Van plannen naar verzamelen
Na het richten en plannen van de onderzoeksvragen en deelvragen, kregen
we een volledig overzicht van wat we allemaal moesten doen om tot een
besluit te kunnen komen. Hierbij was het belangrijk dat er verscheidene
soorten
bronnen
werden
aangewend.
Deze
waren
bijvoorbeeld
wetenschappelijke
artikels,
websites,
interviews,
praktijkgerichte
onderzoeken, boeken en dergelijke. Ze werden gekwalificeerd naargelang de
inhoud en de kwaliteit van de bron. Elke bron hebben we gebruikt om tot
gerichte en bruikbare informatie te komen omtrent onze onderzoeksvraag.
Door een verscheidenheid aan bronnen te gebruiken, kregen we een
gedifferentieerd onderzoek met tevens een goede basis om ons
praktijkonderzoek mee te onderbouwen. Deze waren met name ‘Een
procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs’ (Laevers
& Heylen, 2013), ‘Zeppelin. Didactiek voor muzische vorming’ (Crul, 2015)
en ‘Groot worden.’ (Struyven, Baeten, Kyndt , & Sierens, 2009). Deze
literatuur zorgde voor een stevige informatieve en concrete basis. Op deze
manier kregen we zicht op de ontwikkeling van het kind, wat betrokkenheid
precies inhoudt, hoe deze gemeten kon worden en wat de specifieke
onderdelen van muzische vorming zijn.
Naast het raadplegen van literatuur, konden we ook informatie halen van het
wereldwijde web. Verscheidene internetbronnen betreffende ons onderzoek,
hebben onze kijk op het onderzoek verruimd. Door gericht te zoeken naar
informatie rond de muzische domeinen, betrokkenheidsverhogende factoren
en eerder verricht onderzoek, was het theoretisch kader concreet in beeld
gebracht om de onderzoeksvraag te onderbouwen.
Naast het internet en de literatuur zijn we ook te rade gegaan bij onze
docenten, de gidsen van het Nationaal Museum van de Speelkaart en onze
begeleiders. Op deze manier verkregen we ook een praktijkgerichte visie over
het museum en wat er al dan niet mogelijk en doenbaar was tijdens een
muzische rondleiding. Deze informatie zou van belang zijn bij het maken van
een ontwerp.
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Omdat er een grote verscheidenheid aan bronnen gebruikt werd, hadden we
een planning opgesteld zodat alles tijdig verwerkt kon worden voor het
praktijkonderzoek.

1.1.4 Van verzamelen naar analyse en besluit / conclusies
Alle bronnen hebben we gaandeweg verzameld volgens onze planning.
Stapsgewijs waren we onderdelen gaan verzamelen om deze vervolgens
samen te vatten en te verwerken. Hierdoor verkregen we concrete en
beknopte informatie om ons theoretisch kader vorm te geven.
Eenmaal deze fase was afgerond, gingen we de informatie analyseren en
trokken we hieruit besluiten. Zo kwamen we onder meer tot definities van de
muzische domeinen en de muzische grondhouding hiervan, de
betrokkenheidsverhogende factoren en de vraag hoe we ons onderzoek
verder konden aanpakken. Via deze weg konden we dan een antwoord geven
op de onderzoeksvraag.
Het uiteindelijke besluit van het theoretisch kader was dat de muzische
domeinen voor een verhoging van de betrokkenheid zouden kunnen zorgen,
mits zorgvuldig toegepast en in het juiste kader. Hierrond is er dan een
ontwerp gemaakt dat getest kon worden in de praktijk om te zien of dit ook
daadwerkelijk het geval was.

1.1.5 Ontwerp
Dankzij het theoretisch kader hadden we genoeg informatie om het ontwerp
te maken. Dit ontwerp zou ons dan uiteindelijk moeten leiden naar het
antwoord op de onderzoeksvraag. Met voldoende achtergrondinformatie
hebben we sessievoorbereidingen gemaakt die in de praktijk gebracht
konden worden in het Nationaal Museum van de Speelkaart. Deze
voorbereidingen
waren
opgesteld
aan
de
hand
van
de
betrokkenheidsverhogende factoren, de ontwikkeling van onze doelgroep en
alle achtergrond die we hadden van het muzisch werkveld. Het ontwerp zelf
werd meermaals bekeken door de begeleiders van het Nationaal Museum van
de Speelkaart en onze docenten van Thomas More. Hierdoor kregen we
regelmatig feedback om zo tot het meest geschikte ontwerp te komen voor
het onderzoek.
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De resultaten, die uit het ontwerp zijn gekomen, worden verder besproken
en geconcludeerd in deze bachelorproef vanaf het onderdeel ‘4. Weergave
praktijkgedeelte’1.

1

Zie ‘4. Weergave praktijkgedeelte’
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2

Bronnenonderzoek

In het kader van het bronnenonderzoek probeerden we een grote diversiteit
aan bronnen te verzamelen. Zo hebben we onze informatie verkregen op
verschillende manieren: de literatuur, het internet, vakmensen, het Nationaal
Museum van de Speelkaart, begeleiders en onze eigen kennis en stageervaringen. In de komende onderverdelingen worden deze verscheidene
bronnen besproken en wordt er bovendien uitgelegd waarom deze gebruikt
zijn om tot een goed onderbouwd theoretisch kader te komen.

2.1

Literatuur

Boeken zijn steeds een betrouwbare bron van informatie. Daarom hebben wij
geprobeerd om zo veel mogelijk informatie uit boeken te halen. De
geraadpleegde boeken zijn uiteindelijk ‘Een procesgerichte aanpak voor 6tot 12-jarigen in het basisonderwijs’ (Laevers & Heylen, 2013), ‘Zeppelin.
Didactiek voor muzische vorming’ (Crul, 2015) en ‘Groot worden.’ (Struyven,
Baeten, Kyndt , & Sierens, 2009) geworden. De keuze voor deze boeken
hebben we gespecificeerd naar de delen die we hieruit konden gebruiken.
Elk boek paste bij een onderdeel dat behandeld geweest is in het theoretisch
kader en dat voor een goede onderbouwing had gezorgd. Het waren
praktijkgerichte boeken waarvan de inhouden toepasbaar waren op het
onderzoek.

2.2

Het internet

Het internet is een onnoembaar grote bron van informatie. De valkuil die er
bij het gebruik van internet was, was dat wij kritisch moesten kijken welke
bronnen al dan niet bruikbaar waren voor het onderzoek. Doordat er een
grote diversiteit aan informatie was, was niet al de informatie even correct
of duidelijk. De bronnen die we van het internet hebben gebruikt, waren
steeds erkend en/of op wetenschappelijke basis geschreven. Zo hebben we
onder andere de leerplannen van muzische vorming van het internet gehaald
en gebruikt. Deze waren erkend door de overheid en vormden een goede
achtergrond bij het maken van ons ontwerp.

2.3

Vakmensen en begeleiders

Naast de boeken en het internet zijn we ook te rade gegaan bij onze docenten
en de vakmensen van het Nationaal Museum van de Speelkaart. Op deze
manier hebben we veel informatie kunnen verzamelen omtrent de muzische
domeinen, de betrokkenheid, hoe we een onderzoek een stevige basis
konden geven, de achtergrond, de inhouden van de drukpersen in het
museum en dergelijke meer. De verkregen kennis van de vakmensen zorgde
voor een verruiming in ons onderzoek.
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2.4

Het Nationaal Museum van de Speelkaart

Het museum heeft ons op verschillende manieren informatie bezorgd. Zo
hebben we veel informatie gekregen van Cathérine Verrees. Zij is de
begeleidster van de drukateliers die elk jaar gegeven worden en zij is ook
goed op de hoogte van de inhouden van het museum. Verder hebben we
meerdere rondleidingen gevolgd met gidsen zodat we ook concreet de
inhouden kenden die bij de drukpersen verteld werden. De brochures, boeken
en extra informatie die in het museum te vinden waren, waren ook zeer
bruikbaar om het ontwerp te kunnen opstellen die het antwoord zal geven op
de onderzoeksvraag.

2.5

Eigen kennis

Gedurende de opleiding hebben we al veel eigen kennis verworven omtrent
een onderzoek voeren, onze doelgroep, onze stage-ervaringen en
theoretische achtergrond betreffende ons onderzoek. Deze kennis kwam van
pas om het onderzoek vorm te geven en te anticiperen op onze doelgroep
gedurende het praktijkgedeelte. Doordat we sommige boeken en leerplannen
tijdens onze opleiding reeds gehanteerd hadden, zorgde dit ook voor een
vlottere verwerking van de gegevens.

2.6

Kort besluit

Uit het bronnenonderzoek kunnen we besluiten dat er een diversiteit aan
bronnen is geraadpleegd om alles te kunnen onderbouwen en
verantwoorden. De verscheidene bronnen die gebruikt zijn, zijn telkens
kritisch en zorgvuldig bekeken, geanalyseerd en concreet gemaakt richting
het onderzoek. Onbruikbare bronnen zijn geschrapt. Er is gelet op diversiteit,
wetenschappelijke onderbouwing, aanbevelingen van onze begeleiders en
informatie van de gidsen, brochures en boeken van het Nationaal Museum
van de Speelkaart.
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3

Verwerkt theoretisch gedeelte

3.1

Betrokkenheid

3.1.1 Definitie
In het ‘AANPAK-PROCES-EFFECT’-schema (Laevers & Heylen, 2013) bekijkt
men de mogelijke criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van onderwijs.
Voor dit onderzoek was het belangrijk dat de focus lag op betrokkenheid.
Betrokkenheid is een onderdeel van de proces-fase.
Betrokkenheid kan men beschrijven als een kwaliteit van de menselijke
activiteit. Men kan betrokkenheid herkennen door de concentratie en het
aanhoudende gedrag dat de persoon vertoont. Deze gemotiveerde en/of
geïnteresseerde houding komt voort uit een bepaalde conclusie. Deze
beschrijft dat de activiteit aansluit bij de exploratiedrang en de interesses
van de participanten en dat het plaatsvindt op de grens van de deelnemer
zijn/haar individuele mogelijkheden.

3.1.2 De zeven betrokkenheidsverhogende factoren
Een krachtige leeromgeving creëert men niet zomaar. Hiervoor zijn er zeven
verschillende betrokkenheidsverhogende factoren die opgesteld zijn door
Laevers en Heylen (Laevers & Heylen, 2013). Deze zeven factoren zijn de
volgende:








Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Een positief klasklimaat;
Aanpassing aan de mogelijkheden;
Werkelijkheidsnabijheid;
Activiteit;
Expressie;
Samen leren;
Leerlingeninitiatief.

De zeven factoren zorgen ervoor dat de betrokkenheid verhoogd kan worden
en niet aan het toeval overgelaten wordt.
3.1.2.1 Factor 1: Een positief klasklimaat
Het is van belang dat een klasklimaat een veilige leefomgeving heeft waarin
de onderlinge relaties positief zijn. Hiermee wil men zeggen dat een leerling
zichzelf kan en mag zijn. Opbouwende feedback speelt hierbij eveneens een
belangrijke rol. Alles draait om de positieve ontwikkeling, zowel op
individueel- als klasniveau.
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3.1.2.2 Factor 2: Aanpassing aan de mogelijkheden van elk kind
Ieder kind heeft zijn eigen behoeften en noden. Het is van essentieel belang
dat de begeleider en/of leerkracht zich hiervan bewust is zonder het
klasoverzicht te verliezen. Het evalueren van zichzelf als begeleider, de
ouders en de kinderen zorgt ervoor dat de leerkracht zich zo goed mogelijk
kan aanpassen aan de doelgroep.
3.1.2.3 Factor 3: Werkelijkheidsnabijheid
Deze factor gaat over de werkelijke ervaring van de realiteit en het ontdekken
van eigen vaardigheden. Het wil eveneens zeggen dat men dicht bij de
werkelijkheid van het kind probeert aan te sluiten. Verkenning speelt hierbij
een belangrijke rol.
3.1.2.4 Factor 4: Activiteit
De activiteiten zijn aangepast aan de doelgroep en hun interesses. Uitdaging
en opdrachten, waarbij actieve participatie nodig is, spelen bij deze factor
een belangrijke rol.
3.1.2.5 Factor 5: Expressie
Bij het verkennen van de verschillende muzische aspecten is de kern van de
factor expressie. Het gaat om een actief proces waarbij de kinderen zowel
mentaal als lichamelijk worden uitgedaagd.
3.1.2.6 Factor 6: Samen leren
Het draait bij de factor samen leren voornamelijk om interactie. De mensen
in je omgeving vormen hierbij het belangrijkste onderdeel, waardoor een
goed klasklimaat tot stand komt.
3.1.2.7 Factor 7: Ruimte voor leerlingeninitiatief
Met ruimte voor leerlingeninitiatief wil men een open ruimte creëren waarin
leerlingen eigen initiatief en inbreng kunnen laten zien. Ze worden hierbij
verantwoordelijk gesteld om te proberen hun eigen doelen te behalen en
keuzes te maken.
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3.1.3 De signalen van betrokkenheid
Om betrokkenheid te kunnen meten, moet je de signalen van betrokkenheid
kennen, namelijk:








concentratie;
persistentie;
openheid en nauwgezetheid;
intense mentale activiteit;
motivatie, energie en voldoening;
exploratiedrang;
aan de grens van je mogelijkheden.

3.1.3.1 Concentratie
Dit signaal is de factor waarin de toestand van betrokkenheid bekeken wordt.
Deze wordt aan de hand van drie waarneembare signalen gemeten, namelijk
de lichaamshouding, de mimiek en de oogbewegingen.
3.1.3.2 Persistentie
Deze factor beschrijft de volharding van de deelnemer binnen de activiteit.
3.1.3.3 Openheid en nauwgezetheid
De factor openheid en nauwgezetheid kan je waarnemen wanneer iemand
betrokken is bij een activiteit. Het opmerken van details door de deelnemer,
bewust en/of onbewust, refereert naar de factor van openheid en
nauwgezetheid.
3.1.3.4 Intense mentale activiteit
Deze factor wordt beïnvloed door wat er wordt waargenomen met de
zintuigen. Zintuigelijke ervaring maakt de activiteit levendig. Het gaat hierbij
over de emotionele gemoedsbeleving van de deelnemer.
3.1.3.5 Motivatie, energie en voldoening
Motivatie, energie en voldoening is de factor waarin het verloop van de
interesse van de deelnemer wordt bekeken. Wanneer een deelnemer
gemotiveerd is, krijgt hij/zij hier energie uit. Uit deze energie haalt de
deelnemer voldoening. Het is een visuele cirkel van positieve bekrachtiging
bij betrokkenheid.
3.1.3.6 Exploratiedrang
Het signaal exploratiedrang is opgebouwd uit de beweegredenen van de
deelnemer waardoor hij/zij, bewust en/of onbewust, besluit om actief deel te
nemen aan de activiteit.
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3.1.3.7 Aan de grens van je mogelijkheden
Deze factor beschrijft de mogelijkheden om de deelnemer uit te dagen om
zijn/haar grenzen te verleggen en volledig buiten zijn/haar comfortzone te
treden.

3.1.4 Soorten betrokkenheid
Binnen betrokkenheid hebben we twee verschillende soorten, namelijk:




emotionele betrokkenheid;
o We spreken over emotionele betrokkenheid bij een enorme
gebeurtenis die intens ervaren wordt door een persoon, zoals
bij een ongeval, een geboorte, … Intrinsieke motieven spelen
daarbij een belangrijke rol;
functionele betrokkenheid;
o We spreken over functionele betrokkenheid wanneer de
aandacht en de concentratie gericht zijn op een gebeurtenis
waarbij de extrinsieke motieven de hoofdrol spelen.

3.1.5 Meten van betrokkenheid
De Leuvense Betrokkenheidsschaal, ook wel bekend als LBS, is ontworpen in
schaalwaarden 1, 3 en 5 om kinderen tijdens activiteiten te observeren.
Hieropvolgend wordt er de ‘scanning’ gedaan. Bij ‘scanning’ observeren ze de
kinderen individueel opeenvolgend gedurende episodes van 2 minuten.
Daarop wordt dan een score op een vijfpuntenschaal toegekend.
Leuvense Betrokkenheidsschaal [scanning]
Niveau 1
Niveau 2
Komt niet tot activiteit
Afwezig, voor zich uit staren,
prullen
Slechts korte momenten van
aandacht, snel afhaken
Niet aanspreekbaar voor het
aanbod
Indien actief: stereotype,
eenvoudige handelingen die
geen inzet vragen
Mentale activiteit ontbreekt
nagenoeg

Komt tot activiteit: stelt de
handelingen nodig om iets te
presteren
Is er min of
gedachten bij

meer

met

Niveau 3
Is zeer geconcentreerd en
ononderbroken bezig
Helemaal
opgeslorpt,
geboeid/gefascineerd

Wel afleidbaar door externe
prikkels

Alerte
reacties
aanspreekbaar
relevante impulsen

Is niet door de activiteit
opgeslorpt of erdoor geraakt

Uiterst
intense
activiteit

Draait mentaal op routine

Spreekt ten volle zijn kunnen
aan

Neutrale
beleving:
geen
echte voldoening, maar ook
geen manifeste verveling

en
voor

mentale

Geniet van het exploreren,
denken, scheppen

Pikt niets op
Verveelt zich doorgaans
Tabel 1 Leuvense betrokkenheidsschaal [scanning] 1 (Laevers & Heylen, 2013)
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3.2

Doelgroep

3.2.1 Ontwikkeling leeftijd 2de graad basisonderwijs
Een kind ontwikkelt zich op diverse vlakken. Voor muzische vorming zijn er
echter verschillende onderdelen die een invloed kunnen hebben op de manier
waarop de doelgroep de domeinen en opdrachten kan uitvoeren. Daarom zijn
hieronder de belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de
leerlingen van de 2de graad van het basisonderwijs opgesomd. Hoe deze
ontwikkelingen gelinkt zijn aan het ontwerp, wordt verder uitgelegd in het
onderdeel 4.1.2 2.
3.2.1.1 De motorische ontwikkeling
De motorische ontwikkeling gaat over de bewegingen, groot of klein, die het
lichaam kan maken. De motorische prestaties van jongens en meisjes lopen
ongeveer gelijkmatig op. Rond de leeftijd van 10 jaar zou het gemiddelde
kind zijn lichaam perfect moeten kunnen beheersen.
3.2.1.2 De perceptuele ontwikkeling
Bij de perceptuele ontwikkeling staat de ontwikkeling van de zintuigen
centraal. De zintuigen zijn smaak, geur, zicht, geluid en gevoel.
Op deze leeftijd kunnen de kinderen hun waarnemingen beter richten en
bijsturen. Ze kunnen hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Eveneens
kunnen ze in een willekeurige situatie rekening houden met zowel de hoofdals de bijzaken.
Bij het visuele aspect heeft de psycholoog Elkind (Struyven, Baeten, Kyndt ,
& Sierens, 2009) kinderen diverse opdrachten laten uitvoeren. Hij kwam tot
de conclusie dat een kind beschikt over een perceptuele reorganisatie,
perceptuele schematisering en perceptuele exploratie en Elkind onderzocht
deze factoren.
o
o
o

2

De mogelijkheid om visueel materiaal te reorganiseren om nieuwe
structuren te bekomen, noemen we perceptuele reorganisatie;
Het herkennen van de diverse onderdelen, als aparte figuren, binnen
één tekening, noemen we perceptuele schematisering;
Het vermogen om een moeilijk figuur of meerdere figuren geordend
en gedetailleerd te bestuderen, noemen we perceptuele exploratie.

Zie ‘4.1.2. Terugkoppeling naar het theoretisch kader’.
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3.2.1.3 De cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling beschrijft hoe het denken van het kind verloopt.
Het kind heeft de leeftijd bereikt waarbij hij/zij in staat is tot
gedachtehandelingen. Hij kan dus zijn handelingen in gedachten voorstellen
vooraleer ze uit te voeren. Reversibel denken komt ook meer en meer voor
bij de ontwikkeling. Hierbij gaat het kind zijn gedachten terugdraaien naar
het moment waarop hij de handeling heeft uitgevoerd.
De kinderen leren tussen de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar een onderscheid
te maken tussen wat fantasie is en wat we als ‘echt’ beschouwen. Pure
fantasie heeft afgedaan, maar ze staan wel open voor realistische elementen
bij verhalen. Het geheugen bij het kind is op deze leeftijd sterk associatief.
Ze onthouden door herhaling.
3.2.1.4 De taalontwikkeling
De taalontwikkeling gaat over de communicatie die het kind uitvoert met
andere kinderen en volwassenen.
De kinderen zitten in de fase waarbij ze de volwassenentaal leren beheersen.
Sommige kinderen hebben soms nog wel wat last met de articulatie.
3.2.1.5 De sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling verwijst naar de sociale en emotionele
vaardigheden die de kinderen leren door contact met anderen te leggen.
Een goede relatie tussen leeftijdsgenoten krijgt nu voorrang op de band met
volwassenen.
Desondanks
blijven
de
ouders
de
belangrijkste
voorbeeldfiguren.
3.2.1.6 De persoonlijkheidsontwikkeling
De persoonlijkheidsontwikkeling gaat over de individuele ontwikkeling van de
persoonlijkheid.
Op deze leeftijd vergelijken de kinderen zichzelf met de rest van de groep en
proberen ze zichzelf eveneens op te delen in diverse groepen.
3.2.1.7 De morele ontwikkeling
Deze ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de kinderen waarden en normen
leren kennen en verantwoordelijkheid leren nemen.
Het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander speelt hierbij een
voorname rol. De kinderen begrijpen de mogelijke situatie en waarom ze
eventueel bijgestuurd worden. Verder zijn wetten, afspraken en regels de
leidraad die bepalen wat voor het kind ‘goed’ en ‘slecht’ is.
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3.2.1.8 De spelontwikkeling
De spelontwikkeling gaat over hoe kinderen spelen met elkaar en het
materiaal dat ze hiervoor gebruiken.
De kinderen willen steeds meer in groep spelen. Ze richten zich in deze fase
graag op experimenteer- en constructiespelen.
3.2.1.9 De tekenontwikkeling
De tekenontwikkeling hoort deels bij de motorische ontwikkeling.
Wanneer een kind ouder wordt, ontwikkelen zich eveneens de
tekenvaardigheden. Dit kan men bijvoorbeeld duidelijk zien wanneer het kind
een persoon tekent. Deze zal steeds meer in verhouding komen naargelang
de groei van het kind.

3.2.2 Interesses 2de graad basisonderwijs
Vermits de interesses zodanig divers zijn, is het niet mogelijk deze specifiek
toe te lichten. Wel kan men stellen dat de interesses afhankelijk zijn van en
beïnvloedbaar zijn door de omgeving, de thuissituatie, het geslacht, de
school, de gemeenschap en overige factoren.
Wanneer men echter wil inspelen op de interesses van de tweede graad
basisonderwijs, is het aangewezen om dicht bij de leefwereld van de kinderen
te blijven. Dit kan men bijvoorbeeld doen door gerichte observaties uit te
voeren en een beginsituatie te vormen van het kind.

3.3

Muzische vorming

3.3.1 Definitie
Het boek ‘Zeppelin, Didactiek voor muzische vorming’ (Crul, 2015) bood een
diversiteit aan informatie. Zo kwam men onder meer tot de definitie van
muzen, die de essentie vormt van muzische vorming:
“De term muzisch verwijst naar de negen muzen, de Griekse godinnen van
kunst en wetenschap. Mouseion, waarvan het woord ‘museum’ komt, was de
tempel ter ere van de muzen. Zo had je onder andere Euterpe, de muze van
het fluitspel, en Erato, de muze van het lied en de lyriek.” (Crul, 2015)
Bij het muzisch werken zijn enkele begrippen zeer belangrijk. Deze zijn de
eigen beleving, het tot uitdrukking brengen van iets, de taal van de kunsten
en de muzische taal. Samenvattend kan men hier twee hoofdcomponenten
onderscheiden, namelijk expressie en de kunsten zelf. Deze twee
componenten gaan met muzisch werken hand in hand en zijn steeds terug te
vinden in de eindtermen.
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Verder wordt kunst eveneens als doel en als middel gebruikt. Kunst als doel
wordt gebruikt wanneer men enkel gaat focussen op het leren over kunsten
zelf. Van zodra dit gebeurt, spreken we over kunstzinnige of artistieke
vorming. Kunst als middel komt aan bod wanneer men aandacht heeft voor
het expressieve aspect en men de creatieve uitingen van de leerlingen of
kinderen centraal plaatst.
Om muzisch werken kwalitatief aan te bieden, dient men rekening te houden
met vijf kwaliteitskenmerken. Deze zijn creativiteit, betrokkenheid,
kunstzinnigheid, procesmatigheid en de algemene muzische grondhouding.

3.3.2 Muzische domeinen toegelicht
We onderscheiden zes muzische domeinen: beeld, muziek, drama, beweging,
woord (oftewel muzisch taalgebruik) en media. Muzische vorming kan men
het beste als een geheel bekijken, ook al zijn er meerdere muzische
domeinen. Het gaat ten slotte steeds over hetzelfde leer- en groeiproces
waarbij kunst en expressie centraal staan.
Bij elk muzisch domein horen ook enkele bouwstenen. Deze zijn de
basiselementen van de zes domeinen. Ze worden telkens toegelicht onder de
volgende tussenstukken. De bouwstenen zijn van belang omdat deze
bouwstenen ervoor zorgen dat men grondig kan beschouwen, dat men de
delen kan begrijpen, dat men het muzisch leerproces inhoudelijk kan
begeleiden en dat men een eigen product kan maken.
3.3.2.1 Beeld
Het domein beeld refereert naar de beeldende kunsten. Hieronder vallen
onder meer schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische vormgeving en
dergelijke. Bij beeldend werken is het belangrijk dat men rond beelden en
vormen werkt. De definitie voor beelden luidt als volgt:
“Beelden noemen we vormgevingen die door mensen zijn gemaakt en die
ergens naar verwijzen. Een vormgeving zonder verwijsfunctie noemen we
een vorm.” (Crul, 2015)
De bouwstenen van beeld zijn kleur, ruimte, lijn, compositie, licht, vorm en
textuur.
3.3.2.2 Muziek
Muziek als domein wordt gelinkt met de kunstvorm muziek. Zo komt niet
enkel de hedendaagse muziek aan bod, maar ook de klassieke vormen komen
naar voor. De definitie van muziek werd als volgt opgesteld:
“Muziek is het vormgeven via klank en geluiden. Of nog: ‘muziek is in vorm
gezette klank die betekenis heeft voor mensen.’” (Crul, 2015)
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De bouwstenen van muziek zijn tijd, vorm en klank.
3.3.2.3 Drama
Het onderdeel drama verwijst naar theater in al zijn diverse vormen. Men
maakt hier echter wel een klein onderscheid. Bij theater is er altijd een vorm
van publiek aanwezig; bij een drama-activiteit hoeft dit niet altijd zo te zijn.
Drama kan men ook in een definitie gieten. Deze wordt geformuleerd als:
“Drama is het vormgeven van de verbeelding met het lichaam en de stem als
voornaamste instrument. Deze omschrijving bevat drie belangrijke
componenten: de verbeelding, het vormgeven en het lichaam als dramatisch
instrument.” (Crul, 2015)
De bouwstenen bij drama zijn scène-verloop, rol en ruimte.
3.3.2.4 Woord (of muzisch taalgebruik)
Alles wat het domein woord betreft, valt terug onder de literatuur of poëzie.
Ook dit wordt ruim bekeken in de muzische werking. Hierbij verwijst men
naar de moeilijkste uitdaging die zich hier kan voordoen: de leerlingen laten
genieten van het woord.
Woordbeeld, muzikaliteit, emotionaliteit en waarneming, verdichting en
taalverschuiving vormen de bouwstenen van het domein muzisch
taalgebruik.
3.3.2.5 Beweging of dans
Het domein beweging (dans) wordt niet geassocieerd met lichamelijke
opvoeding. Het heeft echter alles te maken met de kunstvorm dans en
bewegingstheater. Samen met aanverwanten hiervan, vormt dit het aspect
beweging. Dans wordt als volgt gedefinieerd:
“Dans is een beweging van het menselijk lichaam, heeft een bepaalde inhoud
en betekenis en is het resultaat van vormgeving.” (Crul, 2015)
De bouwstenen bij dans zijn tijd, ruimte, kracht en relatie.
3.3.2.6 Media
Onder media valt alles wat een band heeft met de audiovisuele kunsten. Net
zoals bij het domein muziek wordt er niet enkel gekeken naar nieuwe media,
maar ook naar de oudere vormen hiervan. De definitie van media is ruimer
omdat het moeilijk samen te vatten valt in een muzisch domein. Het wordt
als volgt omschreven:
“Het domein media gaat over communicatie waarmee boodschappen worden
overgebracht door externe dragers.” (Crul, 2015)
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Media kan men op drie verschillende manieren benaderen:
-

Men kan gericht op kunst afgaan. Dit is het kunstzinnige onderdeel.
Als men focust op de informatie, wordt het informatief genoemd.
Wanneer men zich echter richt op het amuseren, dan benadert men
media fictiegericht.

De bouwstenen van media zijn decor, kader en montage.

3.3.3 Muzische grondhouding
Onder de muzische grondhouding plaatst men een verzameling van attitudes
die belangrijk zijn wanneer men muzisch gaat werken. Zo heeft men de
attitudes van muzische leerkrachten en leerlingen die worden onderverdeeld
in:
-

3.4

Persoonsgerichte attitudes zoals vertrouwen en durf, ervaringen
willen vormgeven en verbeeldingskracht.
Sociale attitudes zoals communicatie en interactie, respect en
acceptatie.
Een blik op de wereld en kunsten. Hieronder vallen de speelsheid en
spontaniteit, het alles opnemen via de zintuigen en het zonder
vooroordelen kijken en genieten.

Het Nationaal Museum van de Speelkaart

3.4.1 Korte informatie
Het Nationaal Museum van de Speelkaart, ook wel bekend als het
Speelkaartenmuseum, is gevestigd in het centrum van Turnhout. Het gebouw
was oorspronkelijk een drukkerij van Corbeels en Brepols. In het museum
wordt de geschiedenis van het drukken tentoongesteld. Het museum beschikt
eveneens over een belangrijke collectie speelkaarten. De aandacht wordt
gevestigd op de techniek van het vervaardigen van de speelkaarten.

3.4.2 Huidige rondleidingen / situatie
Het Nationaal Museum van de Speelkaart is eigendom van de stad onder de
naam TRAM 41. Het is een bekend museum, maar veel bezoekers per dag
heeft het niet. Er zijn zelfs dagdelen of dagen dat het museum geen
bezoekers heeft. Er wordt nochtans de nodige moeite gedaan om bezoekers
te lokken. Zo kunnen er rondleidingen worden gepland, drukkers komen op
bepaalde dagen langs, … . Gedurende enkele weken per jaar worden er
workshops voor leerlingen van het lager onderwijs georganiseerd, waarbij
MOOOV het museum voor workshops gebruikt. Er is dus wel degelijk een
divers aanbod in het museum aanwezig.
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3.4.3 Huidige rondleidingen / situatie algemeen in Turnhout
Als we kijken naar de rondleidingen in de musea van de stad Turnhout,
kunnen we vaststellen dat de huidige rondleidingen weinig of geen muzische
aspecten bevatten. Er is een diversiteit aan doelgroepgerichte rondleidingen,
maar de muzische vorming ontbreekt regelmatig. Als we kijken naar de
musea van Turnhout, onder de overkoepelende term TRAM 41, kunnen we
concluderen dat er geen sprake is van integratie van muzische vorming.
Buiten de organisatie TRAM 41 zijn er in de provincie Antwerpen enkele
musea of instellingen die een uitzondering op de regel vormen. Het MAS, ook
wel Museum aan de Stroom genoemd, is een museum dat wel een muzisch
aanbod heeft. Vermits het onderzoek zich enkel situeert in Turnhout, wordt
dit niet verder uitgediept.
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4

Weergave praktijkgedeelte

4.1

Opstart praktijkgedeelte

4.1.1 Sessievoorbereiding
Omdat uit de observaties was gebleken dat de betrokkenheid van de
leerlingen laag lag bij de gewone rondleidingen, hebben wij de kans gekregen
om muzische rondleidingen te organiseren. Hiervoor hadden wij eerst een
theoretische achtergrond opgesteld om op de hoogte te zijn van de
betrokkenheid, de muzische domeinen en de ontwikkeling van een kind uit
de 2de graad van het basisonderwijs. De muzische rondleidingen werden in
een sessievorm gegoten dat hieronder verder wordt toegelicht. De volledige
sessievoorbereiding is terug te vinden in bijlage 5.
Het praktijkgedeelte vond plaats in het Nationaal Museum van de Speelkaart.
Hiervoor hebben we de kans gekregen om muzische rondleidingen te geven
voor de lagere school. De toetsing hebben we over 4 dagen verspreid met 7
klassen. Deze klassen waren onze doelgroep, namelijk leerlingen uit de 2de
graad van het basisonderwijs.
De muzische rondleidingen werden stelselmatig opgebouwd. Per rondleiding
werd er rekening gehouden met de elementen die aangehaald werden in het
theoretisch kader.
De sessie, die uitgewerkt werd voor de tweede graad van het basisonderwijs,
werd opgebouwd rond een verhaal. Het ging over een professor, namelijk
Professor Nereid, die zich op een onbewoond eiland bevond. Hij had daar hulp
nodig van slimme medewerkers die hem in de toekomst mogelijk zouden
kunnen helpen. Daarom had hij de hulp ingeroepen van jonge denkers die
verschillende testen gingen krijgen om te tonen dat ze slim en vaardig
genoeg waren. Het verhaal was realistisch opgebouwd met elementen uit de
leefwereld van de kinderen zodat ze mee in het verhaal konden stappen.
De kinderen werden onderverdeeld in verschillende groepjes aan de hand van
de symbolen van de speelkaarten, namelijk klaveren, schoppen, ruiten en
harten. Deze vormden de teams. De rondleiding was zodanig opgebouwd dat
de kinderen een afwisseling hadden tussen informatieve uitleg en muzische
opdrachten op maat van de doelgroep. Per opdracht konden de teams
vervolgens gepersonaliseerde kaarten winnen van Professor Nereid.
De muzische rondleiding bevatte een op maat gemaakte uitleg voor de
kinderen. Er werd stilgestaan bij de machines, de materialen, de geluiden,
de technieken en de werkomgeving van vroeger. De uitleg werd steeds
expressief verteld. Gaandeweg ontstond er ook een wisselwerking met de
leerlingen zodat ze vragen en eigen inbreng vast en zeker konden tonen.
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Bij bepaalde drukpersen werd er stilgestaan omdat er een opdracht was in
naam van de professor. Deze opdrachten stonden steeds in het teken van
een muzisch domein. Zo konden de kinderen gevoelens leren uiten (zie
drama), een gedicht schrijven aan de hand van een bepaalde dichtvorm (zie
muzisch taalgebruik) en dit expressief voorbrengen (zie drama en beweging),
een expressieve gids zijn (zie muzisch taalgebruik) en tot slot een
toonmomentje in elkaar steken aan de hand van body percussie (muziek).
Deze verschillende elementen werden steeds in groep uitgevoerd. Per
opdracht konden de leerlingen speelkaarten verzamelen van Professor Nereid
die in een scorebord werden gestoken. Zo hadden de leerlingen steeds een
doel voor ogen.
Op het einde van de sessie werd elke leerling beloond met een
gepersonaliseerd diploma zodat ze een extra positieve bekrachtiging kregen.
Het winnende team kreeg een speciaal diploma en een gouden pluim als
extraatje.

4.1.2 Terugkoppeling naar het theoretisch kader
Zoals reeds eerder vermeld, is het noodzakelijk om te weten dat de sessie
onderbouwd is met de elementen die in het theoretisch kader aangehaald
werden. Hier verwijzen we graag naar de betrokkenheidsverhogende
factoren, de muzische domeinen en de ontwikkeling van het kind.
4.1.2.1 Link met de betrokkenheidsverhogende factoren
Vermits het doel van het onderzoek was om de betrokkenheid te verhogen,
was het belangrijk dat er elementen terug te vinden waren van de zeven
betrokkenheidsverhogende factoren. Gedurende de sessie was het belangrijk
om een krachtige leeromgeving te creëren. Deze kwamen, zoals reeds in het
theoretisch kader vermeld, tot stand door rekening te houden met de zeven
factoren.
Een positief klasklimaat betekent dat er een veilige leefomgeving aanwezig
is. Gedurende de sessie werd er gelet op een veilige omgeving. Dit vertaalde
zich zowel op materieel vlak als op sociaal-emotioneel vlak. Er werden
duidelijke afspraken gemaakt betreffende het materiaal en de tentoonstelling
en er werd afgesproken respect te tonen voor elkaar, te luisteren naar elkaars
mening en dergelijke meer. Dit werd toegepast op klas- en individueel
niveau.
Elk kind heeft echter ook nood aan individuele behoeften. De verschillende
opdrachten die aan bod kwamen, boden de leerlingen de kans om op hun
niveau hun kunnen te laten zien en hun grenzen te verleggen. Dit sloot dan
ook aan bij ruimte voor leerlingeninitiatief, omdat ze doelen konden bereiken
op hun eigen niveau.
Door een verhaal te creëren dat aansloot bij hun leefwereld, kwam ook de
werkelijkheidsnabijheid aan bod. De opdrachten waren op maat gemaakt
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voor de doelgroep, wat ervoor zorgde dat de kinderen zich op hun gemak
voelden en daardoor ook hun grenzen gingen verleggen. Daarbij kwam dan
ook factor vier naar voor, namelijk activiteit.
Muzische domeinen vroegen ook vaak expressie van de kinderen. De
doelgroep kwam tot een actief proces, zowel op lichamelijk als op mentaal
vlak. De leerlingen werden ook in groepen onderverdeeld waardoor ze samen
konden leren en met elkaar in interactie konden treden. Dit kon dan opnieuw
gelinkt worden aan een positief klasklimaat.
Door rekening te houden met de zeven betrokkenheidsverhogende factoren,
werd er een positief klasklimaat gecreëerd met een zo breed mogelijke kijk
op verbreding en verbetering.
De verschillende signalen van betrokkenheid werden aangehaald bij de
observatie en kwamen verder in het praktijkonderzoek en de observaties aan
bod.
Buiten deze elementen waren er nog twee soorten betrokkenheid, namelijk
de emotionele betrokkenheid en de functionele betrokkenheid. Bij het
ontwerp hadden we rekening gehouden met beide soorten. De emotionele
betrokkenheid kwam aan bod doordat de kinderen de rondleiding intens
hadden ervaren aan de hand van de muzische domeinen en het verzonnen
verhaal. De functionele betrokkenheid kwam naar voor omwille van de
extrinsieke motivatie dat het verhaal van de professor had gecreëerd
waardoor ze een doel voor ogen kregen.
4.1.2.2 Link met de muzische domeinen
De muzische domeinen, met uitzondering van het domein beeld, werden
aangereikt in de rondleiding. Om praktische redenen mocht de rondleiding
voor de deelnemende scholen maximaal 2 uur duren. Daardoor was er niet
voldoende tijd om ook het onderdeel beeld in de rondleiding te verwerken.
Maar zoals eerder vermeld in het onderdeel ‘4.1.1 Het in elkaar steken van
de sessie’ waren de overige domeinen steeds in sterk of minder sterke mate
aanwezig. De muzische grondhouding bleef in dit praktijkonderzoek
belangrijk. Zowel de persoonsgerichte als de sociale attitudes kwamen aan
bod en werden opgevolgd door de begeleiders. Ook de blik op kunst was
belangrijk. Het uiteindelijk doel was ten slotte de kinderen te leren kijken
naar kunst en vooral hen vooral er van te leren genieten.
De volledig uitgewerkte sessie bevindt zich in bijlage vier.

4.1.2.3 Link met de ontwikkeling van de doelgroep
De cognitieve ontwikkeling kwam sterk aan bod. Het reversibel en transitief
denken kwam naar voor bij het verhaal dat fictief was opgesteld. Aan de hand
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van dit gegeven maakten de kinderen een onderscheid tussen fantasie en
realiteit. Het verhaal bleef fictief, maar het had veel realistische elementen.
Hierdoor aanvaardden de kinderen dit gemakkelijker en konden ze opgaan in
het verhaal. Tijdens de rondleiding verwezen we vaak naar het verhaal zodat
het associatief denken eveneens aan bod kwam.
Bij kinderen (8 – 10 jaar) stond de ontwikkeling van de zintuigen centraal.
Aan de hand van de muzische domeinen, konden zij deze grotendeels
aanwenden. Zo luisterden ze naar bepaalde geluiden, raakten ze dingen aan
en namen ze verschillende elementen zoals de drukpersen, de afdrukken en
de lithografieën visueel waar.
Ook kwam de taalontwikkeling aan bod. De kinderen gingen expressief
schrijven en vertellen, iets wat binnen muzisch taalgebruik zeer belangrijk is.
Verder kropen ze in de rol van een expressieve gids en losten ze rebussen
op. Het onderdeel muziek, met als voorbeeld lichaamspercussie, zorgde
ervoor dat de kinderen zich bewust waren van hun eigen lichaam en hun
ritme leerden aanwenden. Hier kwamen de zintuigen zeer sterk naar voor.
De sociale en morele ontwikkeling werd eveneens aangewend in het
praktijkonderzoek. De leerlingen werden in groepjes onderverdeeld zodat ze
van elkaar konden leren wat goed of fout was, wat wel en niet kon in een
groepsgebeuren en ze leerden bovendien contact te maken met anderen. Bij
dit gegeven kwam ook de spelontwikkeling naar voor. De persoonlijke
ontwikkeling kon hierbij naar voor komen doordat de leerlingen hun eigen
inbreng konden laten zien in de groepsmomenten.
Er werd ook gelet op een positieve bekrachtiging. Wanneer de opdrachten
werden uitgevoerd, kregen alle groepen steeds minstens 1 speelkaart.
Hierdoor bleef er geen enkel groepje zonder beloning over. Verder werd erop
gelet dat er sportief werd omgegaan met de scores en dat er geen enkel
groepje minderwaardig was aan een andere. Hierbij kwam de sociale en
morele ontwikkeling weer sterk naar voor.
4.1.2.4 Extra
De sessies waren eveneens gelinkt aan de leerplannen van de muzische
vorming en de leerplannen van de lagere school.
Dit praktijkonderzoek kan toegepast worden in de culturele sector, waar op
regelmatige basis rondleidingen plaatsvinden. Hierbij zal gelet moeten
worden op een uitleg op maat van de doelgroep. Vervolgens kunnen de
muzische domeinen geïntegreerd worden met de locatie of het concept van
het museum. Het ontwerp dat voor dit onderzoek is opgesteld, is specifiek
gericht op onze doelgroep, de leerlingen van de tweede graad van het
basisonderwijs, en op het Nationaal Museum van de Speelkaart. De
verschillende aspecten zijn te vertalen naar andere musea en rondleidingen.
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4.2

De effectieve meting

Met ons onderzoek wilden we meten of de muzische domeinen voor een
hogere betrokkenheid zorgden tijdens een rondleiding met leerlingen van de
tweede graad basisonderwijs.
Hiervoor werd er verwezen naar het onderdeel ‘3.1. Betrokkenheid’ 3. Om de
betrokkenheid te kunnen meten, werd er een tabel opgesteld met daarin de
elementen die belangrijk zijn tijdens een rondleiding. Vermits de
rondleidingen twee uur duurden, werd de tabel telkens 4 keer ingevuld: 1
keer tijdens de inleiding, 1 keer tijdens het eerste uur, 1 keer tijdens het
tweede uur en 1 keer tijdens de afsluiter van de rondleiding. Op deze manier
kon men een onderscheid maken tussen de verschillende stadia van de
muzische rondleiding. De tabel werd opgesteld, rekening houdend met de
signalen van betrokkenheid. Hiervoor hadden we er vijf uitgekozen omdat
deze het meest van toepassing waren op het onderzoek. Vervolgens werd
het basissysteem van de Leuvense Betrokkenheidsschaal gebruikt.
De uiteindelijke tabel om de meting uit te voeren, zag er als volgt uit:
Niveau 1

Niveau 3

Niveau 5

Exploratiedrang
Persistentie
Motivatie, energie, voldoening
Openheid en nauwgezetheid
Intense mentale activiteit

De vijf signalen exploratiedrang, persistentie, motivatie, energie en
voldoening, openheid en nauwgezetheid en intense mentale activiteit waren
de vijf elementen die voor dit onderzoek al dan niet een hoge betrokkenheid
gingen bepalen. De overige twee signalen, namelijk concentratie en aan de
grens van je mogelijkheden, waren niet gebruikt omdat deze minder van
toepassing zijn op het onderzoek. Door de signalen te beperken tot vijf,
konden we een beperkte observatie uitvoeren binnen de vooropgestelde
korte tijdspanne van 2 uren. De niveaus 1, 3 en 5 waren de waarden die
toegekend werden per leerling, per onderdeel dat er gemeten werd. De
onderdelen werden samengesteld uit de inleiding (deel 1), de eerste helft van
de rondleiding (deel 2), het tweede deel van de rondleiding (deel 3) en tot
slot de afsluiter (deel 4). Dit werd geturfd gedurende de muzische

3

Zie onderdeel ‘3.1. Betrokkenheid’
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rondleidingen. De niveaus die hierboven beschreven staan, zijn gebaseerd op
de Leuvense Betrokkenheidsschaal4.

4.3

Verwerking van de gegevens

We hebben 7 klassen met een totaal van 127 leerlingen geobserveerd tijdens
de muzische rondleidingen. De observaties hebben we geturfd en omgezet in
cijfers.
De cijfers werden omgezet in gemiddelde percentages per niveau en per
onderdeel.5 Onderstaande grafiek toont duidelijk dat het merendeel van de
leerlingen een zeer hoge betrokkenheid toonde gedurende de verschillende
onderdelen van de observatie. Het percentage van leerlingen die zich in
niveau 1 en 3 bevonden, is miniem. De grafiek met de volledige percentages
in detail bevindt zich in de bijlage.
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Figuur 1 Grafiek 1: Betrokkenheid per onderdeel

Tot slot hebben we een gemiddeld percentage van de betrokkenheid
berekend. Dit gemiddelde staat hieronder in een grafiek weergegeven.

4

Zie 3.1.5 Meten van betrokkenheid

5

Zie bijlage 5.4. Verwerkte Lijst 1
32

Betrokkenheid bij alle rondleidingen
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Figuur 2 Grafiek 2 Betrokkenheid bij alle rondleidingen

Op deze grafiek is duidelijk te zien dat maar liefst 93,31 procent van de
leerlingen een hoge betrokkenheid toonde gedurende de muzische
rondleiding. Vergeleken met de ervaring en de observaties van de reguliere
rondleidingen, ligt dit resultaat veel hoger. Waar eerst zeer weinig
betrokkenheid aanwezig was, kon men dit nu in een overvloed opmerken.
We kunnen uit het praktijkonderzoek kort besluiten dat de muzische
rondleidingen voor een verhoogde betrokkenheid bij de kinderen hebben
gezorgd.
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5

Besluiten en conclusies

Het onderzoek startte vanuit de onderzoeksvraag:
“Hoe kan het inzetten van de muzische domeinen de betrokkenheid van de
leerlingen 2e graad basisonderwijs verhogen tijdens een museumbezoek met
een rondleiding?”
Gedurende het onderzoek werd er een theoretisch kader opgesteld dat ons
reeds veel antwoorden gaf op de verscheidene deelvragen. Zo kregen we veel
informatie betreffende de betrokkenheidsverhogende factoren en signalen,
de ontwikkeling van leerlingen uit de 2de graad basisonderwijs en de muzische
domeinen. Vanuit deze kennis konden we ons praktijkontwerp opstellen en
uitvoeren.
De sessie werd gericht opgesteld, rekening houdend met de
betrokkenheidsverhogende factoren, de ontwikkeling van het kind en de
ruimte voor muzische domeinen. Door gerichte observaties uit te voeren met
de betrokkenheidsverhogende signalen kwamen we zo tot de conclusie dat
er een zeer hoge betrokkenheid tot stand kwam gedurende de muzische
rondleiding. De hoge resultaten, met name 93.31% van gemiddelde
betrokkenheid, tonen aan dat de muzische domeinen effectief voor een
hogere betrokkenheid zorgden. Dit gaf een duidelijk antwoord op de
onderzoeksvraag. Vergeleken met de reguliere rondleidingen zonder
muzische domeinen, was het verschil zeer groot. Waar eerst zeer weinig
betrokkenheid aanwezig was, was het nu in zeer grote mate aanwezig.
Hieruit kunnen we concluderen dat de muzische domeinen voor een hoge
betrokkenheid zorgen gedurende een muzische rondleiding met leerlingen uit
de 2de graad van het basisonderwijs.
Het onderzoek biedt een ruime meerwaarde naar de toekomst. Het is
vertaalbaar naar andere musea waar enkel reguliere rondleidingen gegeven
worden. Het ontwerp biedt de mogelijkheid om zich te laten vertalen naar
andere musea. Muzische domeinen bieden een waaier aan mogelijkheden om
rondleidingen in elkaar te steken rond thema’s van andere musea. Dit gaat
dan weer tot gevolg hebben dat de kinderen een hogere betrokkenheid gaan
tonen en een positief resultaat gaan boeken.
Door onderzoek hebben we geleerd om stapsgewijs en planmatig te werken.
Door zo te werken, zijn we niet in tijdsnood geraakt en hebben we alles
grondig kunnen behandelen en afwerken. Verder hebben we geleerd om
theorie om te zetten in praktijkverband door het ontwerp ook effectief uit te
voeren. We hebben drie weken intensief samengewerkt met de mensen van
het Nationaal Museum van de Speelkaart. Zo hebben we een goed contact
gekregen met de medewerkers alsook met de klassen en leerlingen die voor
de rondleidingen kwamen.
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Uit de verschillende feedbackmomenten hebben we geleerd dat er steeds
ruimte is voor verbetering. Zo raadden sommige leerkrachten af om de
leerlingen in een competitieverband tegenover elkaar te plaatsen omwille van
het zelfvertrouwen van sommige leerlingen. Dit is een tip die we zeker
meenemen naar de toekomst. We weten nu dat er steeds ruimte is voor tips,
feedback en aanpassingen.
Overige reacties van onze begeleiders, docenten, leerlingen en medewerkers
van het Nationaal Museum van de Speelkaart waren zeer positief. Ze
bevestigden dat de muzische domeinen voor een hogere betrokkenheid bij
de leerlingen zorgden en dat het hele concept van het ontwerp enorm
aansloeg. In de bewijslast bevinden zich de evaluaties, reacties van scholen
en de bevestigingen dat het project een succes was.
We kunnen stellen dat ons onderzoeksproject een positief resultaat tot gevolg
had. De muzische domeinen zorgen op een overtuigende manier voor een
hogere betrokkenheid bij leerlingen van de tweede graad basisonderwijs
tijdens een rondleiding.
Uit dit onderzoeksproject hebben we zelf ontzettend veel geleerd. We zijn
enthousiast over de resultaten. Bij aanvang van de bachelorproef hadden we
deze niet verwacht. Zo’n opmerkelijk verschil en ook de positieve reacties
van de proefpersonen en de museummedewerkers deden ons deugd.
Catherine Verrees hoopt dat het museum deze manier van rondleidingen kan
verderzetten. We zijn zeer tevreden over het verloop en het resultaat van
deze bachelorproef. We willen daarom tot slot nogmaals iedereen bedanken
die ons geholpen heeft om deze bachelorproef tot een goed einde te brengen.
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