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Muziekles van
een strenge
computer
De handen uit de mouwen
tijdens techniekles? Dat
schiet er vaak bij in. Ook
muziekles is een luxe op
de basisschool. GIGA jam
en Technika 10 Amsterdam
vullen de gaten.
MARTHE DAMMAN

Online muziekschool

M

eester Theo van ’t Hert
doet het nog ouderwets met een akoestische gitaar. Om zijn
nek hangt het enige niet-computergestuurde instrument van het lokaal. Als hij bezig is met stemmen,
zitten alle kinderen ongeduldig
achter hun computer te wachten.
Bij basisschool De Vlinderboom
aan de Nicolaas Beetsstraat is de
muziekles voor groep zes, zeven en
acht al een tijdje digitaal. Via de
computer leren kinderen keyboard,
elektrische gitaar, basgitaar of
drums spelen. De Vlinderboom is
een van de vier Amsterdamse scholen die GIGA jam, een nieuw project
van Breedbandnetwerk Onderwijs
Amsterdam (BOA), alvast mochten
uitproberen. Vanaf volgend schooljaar mogen ook alle andere Amsterdamse basisscholen twee jaar gratis
met GIGA jam oefenen.
De zangeressen druppelen binnen
met Het wiebelkontlied in de hand.
“De meester heeft het zelf geschreven,” vertellen ze trots. Met de zangeressen erbij ontstaat een echte
band. Twee meisjes spelen samen
op het keyboard. Ieder een hand.
“Maar meester,” roepen ze, “wij zijn
trouwens ook zangeressen.”
Ter voorbereiding op het samenspel hebben de leerlingen een indi-

viduele les op de computer gevolgd.
Met een koptelefoon op krijgen ze
stap voor stap de basiskennis van
hun instrument voorgeschoteld.
Hoe speel je een kwartnoot op de gitaar en waar zit welke noot op de
piano? Bij elke oefening hoort een
videoclip en een bestand om mee te
spelen. Ook kan de software de
prestaties van de leerling noot voor
noot beoordelen.
Meester Theo enthousiast: “Jullie

Bij elke oefening
is een videoclip
en een bestand
verschillen bijna niet van het Concertgebouworkest. Het enige verschil is dat zij thuis kunnen oefenen.”
De leerlingen van De Vlinderboom
hebben maar geluk met meester
Theo. De meeste andere Amsterdamse basisscholen doen weinig
aan muziek. Niet elke school kan
een muziekdocent betalen. De online muziekschool GIGA jam is dan
een betaalbare oplossing. Voor
1400 euro kan een basisschool aan
de slag. Daarvoor krijgt het een soft-

warelicentie plus een set muziekinstrumenten. Met twee sets zet je een
halve klas aan het werk.
Volgens Peggy de Boer, directrice
van basisschool De Vlinderboom, is
de digitale muziekles dan ook ‘een
unieke kans voor basisscholen’. “Er
is geen docent meer nodig die de
muziekdidactiek beheerst om muziekles te geven. Sterker nog, diegene hoeft ook geen instrument te
kunnen bespelen.”
Jan (10) tovert vrolijke watergeluiden uit z’n keyboard als de meester
de zangeressen even apart neemt.
Ook de andere jongens vermaken
zich met de extra functies van hun
muziekinstrumenten. Natuurlijk
kan een computer een muziekdocent nooit helemaal vervangen. Iemand die het bandje in goede banen leidt, is wel handig.
Als Jan mocht kiezen, koos hij toch
voor de zang- en dansles, die ook op
zijn school gegeven wordt. “Thuis
speel ik Chopin.” De strenge computer bezorgt hem soms frustraties:
“Als je per ongeluk een octaaf hoger
speelt, rekent-ie alles fout. Dan
denk je dat je het heel erg slecht
doet.” Heel wat anders dan bij zijn
pianolerares thuis.
De Boer: “Het blijft natuurlijk een
eerste kennismaking met een muziekinstrument. Maar je maakt wel

Bunjamin oefent tijdens een digitale muziekles op De Vlinderboom op een gitaar. Meester
wat in leerlingen wakker. Dan hoop
je dat een kind naar de muziekschool mag en dat het voor z’n verjaardag een drumstel krijgt.”
Dat een op de vijf kinderen in Amsterdam niet op muziekles kan, is
volgens De Boer meer een prioriteits- dan een financieel probleem.
“We zien op school dat veel ouders
geen voorrang aan muziekles geven
omdat het niet in hun belevingswereld zit. Als ouders tijdens een voorstelling op school zien hoeveel plezier hun kind erin heeft en zo snel al
een resultaat kan boeken, werkt dat
vaak drempelverlagend.”
De Vlinderboom heeft er misschien niet tweehonderd nieuwe talenten bij, maar de leerlingen ontdekken wel wat ze leuk vinden.
Bunjamin (11) uit groep zeven is
sinds de komst van GIGA jam helemaal gek van de basgitaar. Meester
Theo had nog een oude op zolder
liggen. Nu pingelt Bunjamin na de
les thuis verder.

GIGA jam: computer leert scholieren een muziekinstrument bespelen
GIGA jam is een online muziekschool die scholen in staat stelt
om zonder muziekdocent leerlingen een instrument te laten
bespelen.
Kinderen kunnen zelfstandig met de computer aan de slag. Dat
kan met een koptelefoon op het hoofd, zodat niemand er last
van heeft. Voor de muziekles is dus geen aparte ruimte nodig,
waar het bij scholen vaak aan ontbreekt.
Er zijn lessen beschikbaar voor vier instrumenten: gitaar, basgitaar, drums en keyboard. Leerlingen kunnen zelfstandig leren spelen, maar ook een bandje vormen met de vier instru-

menten. De computer geeft de leerlingen direct feedback over
hun prestaties.
Voor begeleiding van een muziekdocent kunnen de basisscholen lessen inkopen bij de Muziekschool.
GIGA jam is een initiatief van BOA, een vereniging van de Amsterdamse schoolbesturen, dat een breedbandnetwerk realiseert voor het Amsterdamse onderwijs.
Vanaf volgend schooljaar kunnen alle Amsterdamse leerlingen op hun basisschool kennis maken met GIGA jam.

Meisjes

H

et geluid van figuurzagen
en elektrische handboren
hoor je al op de gang.
Daarbovenuit klinkt het
gekwebbel van meisjes. De naschoolse techniekles is in volle
gang.
Veertien meisjes uit groep zes, zeven en acht van de drie basisscholen aan de Egoli in Zuidoost volgen
de cursus van Technika 10 Amsterdam.
Ze maken ‘de vingerafhakker’, een
houten werkstukje. Een plankje in
de vorm van een kasteel met een gat
in het midden. Je stopt je vinger erin
en het is net alsof het houten mes je
vinger eraf snijdt. Een trucje met
een splitpen, een paar latjes en een
elastiekje.
Een handjevol jongens zit in het

