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Wat is Gigajam
De op software gebaseerde leergang voor gitaar, bas,
keyboard en drums van Gigajam biedt alle scholieren
de mogelijkheid een muziekinstrument te leren spelen.
De cursus volgt een kwalitatief uitstekende leerweg
die de student zowel muziektheorie bijbrengt als de
vaardigheid om een modern muziekinstrument te spelen.
Gigajam maakt musici en bands. De scholieren
passen hun vaardigheden toe in live uitvoeringen,
composities en improvisaties. Scholieren houden van
muziek, maar ze weten ook dat ze vaardigheden nodig
hebben om het uiterste uit hun muziekopleiding te halen.
Gigajam heeft al duizenden scholieren op weg
geholpen om zowel op school als thuis hun instrumentale
vaardigheden te ontwikkelen. De schaalbare oplossing
van Gigajam voor de muziekles op school sluit aan
bij het bestaande curriculum voor muziekonderwijs en
vergroot de betrokkenheid van de leerlingen bij alle
aspecten van muziek.
De lessen en software van Gigajam zijn rijk aan
hoogwaardige multimedia die kan worden aangepast
aan de individuele leerstijl. Met ons bekroonde Analyserprogramma kunnen scholieren hun eigen vorderingen
evalueren.

De interactieve cursussen zijn zorgvuldig opgebouwd
zodat scholieren die verschillende instrumenten
leren spelen op elkaar aansluitende vaardigheden
ontwikkelen. Daardoor kunnen zij vanaf de eerste les
met elkaar samen spelen als band.
Gigajam kan zelfstandig geïnstalleerd worden op een
computer (Windows of Mac OS X) of op een netwerk,
of streamend over internet benaderd worden als een
Virtuele Leeromgeving voor elke plaats en elk moment.
Naast de lessen en de software is er een overvloed
aan materiaal beschikbaar van Gigajam, waaronder
extra activiteiten, bronmateriaal voor in de klas,
songbooks, materiaal voor orkestrale samenwerking
en tv-programma’s. Details daarover vindt u in deze
brochure. Nog niet overtuigd? Lees dan meer over de
creatieve manieren waarop Gigajam gebruikt wordt op
scholen en in muziekscholen.
Het is nu mogelijk elk kind de kans te bieden op een
progressieve en zinvolle manier een muziekinstrument te
leren spelen – elk kind telt!
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Voordelen voor u en uw leerlingen
Muziekonderwijs met instrumenten voor de
hele klas
Stel u voor dat u elke leerling in uw klas en op
school de kans kunt geven een muziekinstrument te
spelen... Welnu, met Gigajam kan dat. Docenten
kunnen de klas leiden en ondersteunen, terwijl de
leerlingen individueel of in groepjes werken met hun
instrumenten en computers.
De lessen voor gitaar, bas, keyboard en drums zijn
volledig geïntegreerd. Dat betekent dat de hele klas
samen kan leren en als band kan spelen ... vanaf les
één.

muzikale vaardigheden kunnen getoond worden door
gebruik te maken van het curriculum van Gigajam en de
extra activiteiten.

Individueel en samen leren
Leerlingen kunnen in hun eigen tempo de
instrumenten leren spelen en hun vaardigheden
ontwikkelen als solist en als lid van een band. De
scholieren krijgen dus de middelen aangereikt
om hun eigen creativiteit te ontdekken. De rijke
multimedia in de lessen ondersteunt een breed scala
aan leerstijlen.

Interactieve, multimediale lessen
Elke instructie is gekoppeld aan een video van een
beroepsmusicus die praktische demonstraties geeft
van de gebruikte technieken en uitvoeringsnormen.
Elke oefening kan met muziek worden meegespeeld
om het leerproces te ondersteunen. De multimedia kan
aangepast worden aan de leerstijl van de individuele
leerling. Wanneer de leerling een oefening onder
de knie heeft kan hij of zij de Analyser software van
Gigajam gebruiken om het resultaat te evalueren.

Gestructureerde leerweg
De gestructureerde leerweg van Gigajam garandeert
vooruitgang en stelt leerlingen in staat door te leren
als er geen docent beschikbaar is, of wanneer ze
oefenen, alleen of in een band.
Sluit aan bij het nationaal curriculum
Gigajam leert vaardigheden aan die tot de essentiële
doelstellingen horen van het nationaal curriculum. De
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ICT maakt deel uit van de muziek
De leerlingen ontwikkelen vaardigheden in de ICT
door het gebruik van een praktische applicatie in
Gigajam. Tegelijkertijd ontwikkelen ze vaardigheden
die nodig zijn voor de muziektechnologie. Gigajam kan
ook beschikbaar gesteld worden om via de Virtuele
Leeromgeving van een school op elk moment en overal
te kunnen leren.

eBeoordeling – meteen commentaar op de
uitvoering
De Analyser software van Gigajam geeft een educatieve
beoordeling van het werk waardoor leerlingen hun
sterke en zwakke kanten herkennen en hun uitvoering
kunnen verbeteren. Docenten kunnen de vooruitgang van
hun leerlingen zien en volgen. Door uitvoeringen op te
slaan word de vooruitgang zichtbaar.

Muziektechnologie en leren met technologie
Door ICT in het hele curriculum te gebruiken om te
leren en om les te geven, kan verwarring ontstaan
rond de terminologie die gebruikt wordt in de
muziektechnologie. Wij stellen dat het gebruik van
de Cursus Basisvaardigheden van Gigajam om een
leerling een instrument te leren spelen neerkomt op
lesgeven met technologie. Muziektechnologie is echter
de term die gebruikt wordt voor applicaties voor
sequencing, opname en notatie in de muziekindustrie.
Dergelijke muziekapplicaties zijn onmisbaar bij het
maken van muziek. Daarom kunnen programma’s
uit de muziekindustrie gebruikt worden om het
muziekonderwijs te ondersteunen, maar ze helpen niet
om leerlingen daadwerkelijk een instrument te leren
spelen.
De Cursus Basisvaardigheden van Gigajam is een
aanvulling op de programma’s uit de muziektechnologie
omdat leerlingen vaardigheden aanleren om
muziektechnologie creatief te gebruiken.
Muziektechnologie helpt musici bij het maken van
muziek. Gigajam helpt bij het maken van musici.

“De gedachte dat een computer
ooit de ervaring kon geven
van individueel onderwijs leek
mij toekomstmuziek, tot ik de
Gigajam cursus in actie zag.”
Greg Myles, Northampton School for Girls
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Musici maken
Gigajam heeft in Groot-Brittannië duizenden nieuwe
musici gevormd door een digitaal curriculum te bieden
dat de vaardigheden bijbrengt om gitaar, bas, keyboard
en drums te spelen. Leerlingen weten dat muzikale
vaardigheden noodzakelijk zijn om actief mee te doen.
Ze willen graag een instrument spelen om volledig
betrokken te zijn bij het uitvoeren, componeren en
improviseren van muziek.
Participatie
Het krijgen van les op een muziekinstrument kan moeilijk
zijn omdat dat altijd afhankelijk is geweest van de
betrokkenheid van een op dat instrument geoefende
docent. Dat probleem heeft twee kanten: Er zijn veel
meer studenten die een instrument willen leren spelen
dan er docenten zijn; en vaak zijn de kosten van een
privéleraar of docent op school te hoog.
Met de Cursus Basisvaardigheden van Gigajam
kunnen muziekleraren en docenten meer les geven aan
meer leerlingen. De lessen, de muzikale voorbeelden
en software met oefeningen bieden leerlingen de
benodigde gereedschappen om een instrument te leren
spelen zonder afhankelijk te zijn van de volledige,
onverdeelde aandacht van hun docent. De leerlingen
kunnen in hun eigen tempo werken, waardoor zij ook
het belangrijke vermogen ontwikkelen om onafhankelijk
te leren. Tegelijkertijd kunnen zij de hulp van een docent
inroepen als ze die nodig hebben.
Door de beoordelingssoftware van Gigajam te
gebruiken om hun uitvoeringen op te nemen en te
beluisteren leren de leerlingen hun eigen vaardigheden
te evalueren en hun vooruitgang te beoordelen.
Op elk moment en op elke plaats
Gigajam kan geïnstalleerd worden op een Virtuele
Leeromgeving met toegang via internet. Zo kunnen
leerlingen hun lessen op elk moment en op elke plaats
volgen. Zo zijn hun oefensessies ook altijd ondersteund
met rijke multimedia.
Bands formeren
De Cursus basisvaardigheden van Gigajam voor gitaar,
bas, keyboard en drums is een unieke leerweg omdat
leerlingen niet alleen hun eigen instrument leren spelen.
De cursus is zo opgebouwd dat alle instrumenten
gedurende de hele cursus samen kunnen spelen in een
band. Door samen te spelen ontwikkelen de leerlingen
hun vaardigheden en begrip sneller en beter dan
wanneer zij individueel oefenen.
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“Gigajam is volledig opgebouwd rond de
uitvoering – leerlingen kunnen samen
aan hetzelfde nummer werken en aan
het eind van de sessie samen jammen.
Gigajam leidt ze van het ene hoogtepunt
naar het volgende.”
Ben Shirley, Link Magazine

7

Zo werkt Gigajam
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Gedetailleerde aanwijzingen

Eenvoudige aanwijzingen voeren de leerling
stap voor stap door elke les. De tekst wordt voor
beter begrip voorgelezen. Bovendien kunnen
de leerlingen zo al hun aandacht richten op het
instrument.

Video’s voor elke oefening en techniek

Elke oefening en techniek wordt voorgedaan
door de cursusdocent op een video.

Oefeningen voor meespelen en uitvoeren

De bestanden waarmee leerlingen meespelen,
werken samen met de interactieve Xtractor
software van Gigajam. Hiermee kunnen leerlingen
het tempo van de oefeningen aanpassen, delen
herhalen om te oefenen en ook instellingen
veranderen om de hele band op de achtergrond
te laten meespelen.

Analyse van uitvoeringen voor direct
commentaar

De Analyser software geeft direct, noot voor
noot, commentaar via een zichtbare en hoorbare
analyse van de uitvoering, en een totaalscore.
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Sla uitvoeringen op in een persoonlijke
map voor de eindrapportage

Leerlingen kunnen hun uitvoeringen opslaan in
hun persoonlijke map. Die uitvoeringen kunnen
zij delen met docenten, vrienden en familie. Ze
kunnen ook dienen als materiaal voor formele
accreditaties en kwalificaties. De persoonlijke
map van Gigajam is beschikbaar voor alle
gebruikers, inclusief scholieren en studenten,
online studenten en persoonlijke leerlingen.

“Vanuit het gezichtspunt van een muziekdocent is Gigajam een
uniek programma dat iets doet dat ik nog nooit in software heb
gezien; het houdt muziek actief levend door leerlingen aan te
moedigen muziekinstrumenten te bespelen.”
Jenny Hulme, Haywood CLC
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Cursus Basisvaardigheden voor
gitaar, bas, keyboard en drums
Gedetailleerde aanwijzingen,
doelstellingen en resultaten
Elk niveau omvat tien lessen. De tiende les van elk
niveau bevat een song om alle geleerde vaardigheden
uit dat niveau te laten zien. De eerste drie niveaus
brengen de beginner tot een gemiddeld niveau. Deze
zijn ideaal om studenten de vaardigheden bij te
brengen die nodig zijn tijdens Key Stage 2 Y6/P6 tot
Key Stage 3 Y7-9/S1-S3 en verder als de leerling zich
voorbereid op het GCSE/SQC muziekonderwijs.
Elke les bevat uitgebreide aanwijzingen om de
les voor de docent te plannen. De student krijgt
gedetailleerde aanwijzingen voor gebruik op school
en thuis.
Multimedia
De lessen zijn rijk aan multimedia. Bij elke oefening
hoort een videoclip en een bestand om mee te spelen.
Daarmee kunnen de leerlingen hun uitvoerende
kwaliteiten oefenen.

Gigajam software
De bestanden om mee te spelen zijn ontworpen om
te werken met de zeer interactieve Xtractor software
van Gigajam. Studenten kunnen zelf het tempo van
de oefening aanpassen, onderdelen herhalen en
ook de instellingen aanpassen voor de volledige
achtergrondband.
De Analyser software geeft direct, noot voor noot,
commentaar via een zichtbare en hoorbare analyse van
de uitvoering, en een totaalscore.
Extra ondersteunend materiaal
Elke cursus van Gigajam is voorzien van een grote
hoeveelheid ondersteunend materiaal, extra activiteiten
en bronmateriaal voor in de klas. Het materiaal kan
gedownload of online bekeken worden.

De cursus wordt geleverd met de Gigajam TV-shows voor Niveau 1,
het Gigajam Songboek Niveau 1 en vier lesboeken voor Niveau 1

De lessen van Gigajam vormen een gedetailleerde, progressieve cursus voor gitaar, bas, keyboard en drums. De
drie niveaus van Gigajam komen overeen met muziekexamens van Rockschool voor de niveaus beginner tot vijf.
Gigajam werkt aan een examensyllabus die geaccrediteerd wordt door CQA voor een kwalificatie onder het National
Qualification Network voor de niveaus beginner tot vijf.
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Het kiezen van de juiste cursus
GIGJAM PRODUCTEN

LEVEL 1

  LEVEL 2

LEVEL 3

Cursus Basisvaardigheden
niveaus 1 t/m 3
Cursus Basisvaardigheden
Niveau 1
Aan de slag Gitaar Niveau 1
Aan de slag Basgitaar Niveau 1
Aan de slag Keyboard Niveau 1
Aan de slag Drums niveau 1

ACCREDITATIE

OCN Beginners

OCN Niveau 1

   OCN Niveau 2

Cursus Basisvaardigheden
Niveau 1

Cursus Basisvaardigheden
Niveau 1 - 3

Ideaal voor groep 7, 8, brugjaar, speciale scholen,
middenschool en kleinere middelbare scholen.

Ideaal voor Key Stage 3, Y7-9/S1-S3 en verder voor
leerlingen die zich voorbereiden op hun muziekstudie
GCSE/SQC

•
•
•
•

40 lessen, 10 lessen per instrument
304 video’s en meespeeloefeningen
45 TV-shows van een half uur (zie pagina 13)
Songbook Niveau 1 met vijf moderne melodieën in de
stijlen: Nu-Metal, Reggae, Rock, Hip-Hop en House
(zie pagina 13)
• 4 lesboeken voor Niveau 1.
• Onbeperkte ondersteuning en gratis upgrades.

Jaarabonnementen licenties
Onbeperkte site-licentie 	   £ 375 per jaar
Licentie voor 5 werkstations
£ 250 per jaar
Onbeperkte VLO licentie
£ 495 per jaar

•
•
•
•

120 lessen, 30 lessen per instrument
875 video’s en meespeeloefeningen
45 TV-shows van een half uur (zie pagina 13)
Songbook Niveau 1 met vijf moderne melodieën in de
stijlen: Nu-Metal, Reggae, Rock, Hip-Hop en House
(zie pagina 13)
• 4 lesboeken voor Niveau 1.
• Onbeperkte ondersteuning en gratis upgrades.

Jaarabonnementen licenties
Onbeperkte site-licentie
£ 995 per jaar
Licentie voor 5 werkstations
£ 450 per jaar
Onbeperkte VLO licentie
£ 1495 per jaar

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Licenties voor een Virtuele Leeromgeving (VLO)
Oefenen is van groot belang om een
muziekinstrument te leren spelen. Met een VLO licentie
kunnen leerlingen op elk gewenst moment thuis
studeren. Ze hebben volledige toegang tot de lessen
in de Cursus Basisvaardigheden en tot de Gigajam
software suite via de VLO van uw school.

Er zijn VLO licenties voor zowel de Cursus
Basisvaardigheden Niveau 1 als voor de Cursus
Basisvaardigheden Niveau 1 t/m 3.
Neem voor meer informatie contact op met Gigajam.
Bel 0800 055 6797, e-mail schools@gigajam.com of ga
naar onze website www.gigajam.com/schools
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Cursus Basisvaardigheden
Aan de slag Niveau 1
Met Gigajam Aan de slag koopt u in een keer de cursus
voor Niveau 1 voor een enkel instrument. Dit pakket is
bedoeld voor scholen met een klein budget die zich niet
direct willen verbinden aan een doorlopende licentie.

Cursus Basisvaardigheden Gitaar Niveau 1

Gedetailleerde aanwijzingen, doelstellingen
en resultaten per les

Elk niveau bestaat uit tien lessen. De tiende les is een
song die de geleerde vaardigheden uit Niveau 1
demonstreert.
Elke les bevat gedetailleerde aanwijzingen om de les
voor de docent te plannen. De leerling krijgt duidelijke
aanwijzingen om in de klas en thuis te gebruiken.

Cursus Basisvaardigheden Bas Niveau 1

Multimedia

De lessen zijn rijk aan multimedia. Bij elke oefening
hoort een videoclip en een bestand om mee te spelen.
Daarmee kunnen de leerlingen hun uitvoerende
kwaliteiten oefenen.

Cursus Basisvaardigheden Keyboard Niveau 1

Gigajam software

De bestanden om mee te spelen zijn ontworpen om
te werken met de zeer interactieve Xtractor software
van Gigajam. Studenten kunnen zelf het tempo van
de oefening aanpassen, onderdelen herhalen en
ook de instellingen aanpassen voor de volledige
achtergrondband.
De Analyser software geeft direct, noot voor noot,
commentaar via een zichtbare en hoorbare analyse van
de uitvoering, en een totaalscore.

Cursus Basisvaardigheden Drums Niveau 1

Extra ondersteunend materiaal

Elke cursus van Gigajam is voorzien van een grote
hoeveelheid ondersteunend materiaal, extra activiteiten
en bronmateriaal voor in de klas. Het materiaal kan
gedownload of online bekeken worden.

“Deze methode helpt kinderen met weinig
of geen ervaring een instrument te
bespelen. Het is een leuke werkwijze die
kinderen stimuleert zelfstandig muziek te
leren spelen.”
John Frearson, Smallthorne Primary School
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• Volledige cursus van 10 lessen voor Niveau 1 voor
een enkel instrument
• Video’s en oefeningen om mee te spelen
• 12 TV-shows van een half uur (zie pagina 13)
• Songbook Niveau 1 met vijf moderne melodieën in de
stijlen: Nu-Metal, Reggae, Rock, Hip-Hop en House
(zie pagina 13)
• Lesboek Niveau 1

Onbeperkte licentie
Aan de slag pakket, per instrument
£ 75
Binnen de licentie mag de software op één werkstation
geïnstalleerd worden en op de computer van een docent.
Prijs exclusief BTW.

TV Shows
De Gigajam TV-shows Niveau 1 worden geleverd
als vier dubbelcd’s en zijn verpakt met de 12 TV-shows
van de Cursus Basisvaardigheden voor elk Gigajam
instrument – gitaar, bas, keyboard en drums, zoals ze
eerder op Sky TV te zien waren.
Voor elke van de tien lessen in Niveau 1 is er
een TV-show. Er zijn ook een inleidend programma
en afsluitende show met de band, waarin alle vier
instrumenten het slotstuk samen spelen. De lessen
worden gepresenteerd door professionele musici in
een studio. Ze geven stap voor stap instructies en
doorlopende demonstraties. De methode is gelijk aan

die van een muziekleraar die individueel les
geeft.

Gigajam TV Shows Niveau 1 zijn onderdeel van alle
Cursus Basisvaardigheden licenties.

Songbooks
Het Gigajam Songbook Niveau 1 biedt vijf stukken
muziek die speciaal zijn geschreven om leerlingen de
vaardigheden die zij geleerd hebben te laten oefenen.
Het pakket bevat een CD met CD-audiobestanden,
mp3-bestanden en Xtractor-bestanden die de leerlingen
kunnen gebruiken om mee te spelen en uitvoeringen op
te nemen.
Ook de bladmuziek voor elk instrument is aanwezig,
met instructies om je door de melodie te leiden. De
professioneel opgenomen CD is gespeeld met echte
instrumenten. Elk nummer is vijf keer opgenomen – met
een complete band en een keer met weglating van elk
van de vier instrumenten.
Elk nummer pas bij een genre binnen de popmuziek:
Nu-Metal, Rock, Reggae, Hip-Hop, House. Dat laat zien
hoe breed toepasbaar de opgedane vaardigheden zijn.

Gigajam Songbook Niveau 1 is onderdeel van alle
Cursus Basisvaardigheden licenties.

Orkest
Gigajam Orkest bevat complete orkestarrangementen
van de Gigajam band songs uit het Gigajam Songbook
Niveau 1 op zes Cd-roms.
Bij elke song hoort een partituur voor de dirigent
en bladmuziek voor alle afzonderlijke instrumenten
zoals die voorkomen in de meeste schoolorkesten. De
mp3-bestanden bevatten verschillende mixes: alleen
orkest, band met orkest, en verschillende mixes met een
ontbrekend instrument zodat de studenten hun partij
kunnen inspelen.
Gigajam Orkest wordt geleverd met een bonusnummer,
een modern rockarrangement van de `Ode an die Freude’
met toegevoegde partijen voor rockband en voor orkest.
Voor Gigajam Orkest bestaat een jaarlicentie voor een
onbeperkt aantal werkstations met gratis ondersteuning
per telefoon en e-mail
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Instrumenten
De unieke interactieve software voor muziekonderwijs
van Gigajam stelt leerlingen in staat direct feedback te
krijgen op hun vorderingen bij de oefeningen.
Een groot aantal MIDI-instrumenten is geschikt om te
werken met de bekroonde software van Gigajam.
Yamaha levert bijvoorbeeld een groot aantal MIDIinstrumenten die ideaal zijn voor gebruik op school.
Ze zijn:
• Zeer voordelig
• Makkelijk te installeren met online ondersteuning
• Ruimtebesparend en draagbaar

Gitaarpakket

Baspakket

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

EZ-AG gitaar
KPA3 netvoeding
MOTU fastlane MIDI interface
USB en MIDI kabels
Koptelefoon

EZ-AG gitaar
KPA3 netvoeding
MOTU fastlane MIDI interface
USB en MIDI kabels
Koptelefoon

Keyboardpakket

Drumpakket

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PSRe 303 keyboard
KPA3 netvoeding
MOTU fastlane MIDI interface
USB en MIDI kabels
Koptelefoon

DD55 drumkit
KPA3 netvoeding
MOTU fastlane MIDI interface
USB en MIDI kabels
Koptelefoon

Alle prijzen zijn op aanvraag

“Het is een enorm motiverend pakket dat ervoor zorgt dat leerlingen altijd
bezig zijn. Het is leuk als de leerlingen harder werken dan hun docent!”
Dave Perret, Estover Community college
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Trainingsdagen
Een Gigajam dag is opgezet om docenten het
vertrouwen en de vaardigheid te geven om Gigajam aan
te bieden. Tijdens de dag gaan we in op de inhoud van
de lessen, de software, de opbouw van de hardware en
de pedagogie.
Sessie Een

Overzicht van Gigajam
Hoe Gigajam te gebruiken
Overzicht van de Cursus Basisvaardigheden
Gigajam bronnenmateriaal
Ondersteuningscentrum
Gigajam TV-shows
Praktijkvoorbeeld en toepassing
Sessie Twee

Les geven en leren
Hoe biedt u Gigajam aan
Gebruik van het interactieve schoolbord
Begeleiding door medestudenten
Sessie Drie

De hardware aansluiten
Begrijpen hoe de geluidskaart werkt
Kijken naar technische strategieën
Tijdens de sessies werkt u direct met de software en
de instrumenten op uw locatie. Docenten, technici en
trainers werken met een deel van de inhoud van de
lessen, maken opnames en analyses, bespreken de
pedagogie, methodologie, lesplanning en inrichting
van de klas. Wij zullen praktijkvoorbeelden tonen en
praktische oplossingen aandragen.
Extra materiaal van Gigajam is gratis beschikbaar op
onze website www.gigajam.com/inset.

“Mijn ervaring met Gigajam is
bijzonder positief. Ik zou al mijn
collega’s aanraden de Gigajam
website te bekijken en het
zelf te ondervinden.”
Matthew Haworth,
Egglescliffe Comprehensive School
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GIGAJAM IN ACTIE

South Manchester CLC
De vraag
1.
Een innovatieve methode om meer leerlingen
meer mogelijkheden te bieden om met muziek bezig te
zijn
2.
Toon nieuwe, op ICT gebaseerde ideeën om
het leervermogen te ontwikkelen op specialistische
deelgebieden
3.
Steun scholen in het zuiden van Manchester
De oplossing
Het Gemeentelijk Onderwijs Centrum CLC van zuid
Manchester wilde een muziekproject toevoegen aan het
bestaande, bloeiende muziekprogramma. Na Gigajam
zelf te hebben uitgeprobeerd besloten CLC-manager
John Denney en technisch manager Paul Ford het CLC
te ontwikkelen tot een Gigajam Mentor Centrum. Het
CLC is sindsdien een erkende Interactieve Muziekschool
geworden.
De bestaande ruimte werd aangepast om de
apparatuur te kunnen opstellen. Er werd geïnvesteerd in
muziekinstrumenten, zodat de cursisten gebruik zouden
kunnen maken van alle vier Gigajam instrumenten. John,
Paul en drie medewerkers van de Manchester Music
Services verzorgen de lessen.
De gebruikers
Een aantal plaatselijke scholen, waaronder Chorlton
High School, Parrswood High School, Newal Green
High School, St Paul’s Primary School, Whalley Range
High School, North Manchester School for Girls en
St Cuthbert’s Primary School gebruiken de faciliteiten.
Voor het Mentor Centrum werd geopend hadden deze
scholen hun leerlingen niets vergelijkbaars te bieden.
Voor elke school werden in het Mentor Centrum
eerst drie proefsessies gehouden. Daarna leende het
CLC de deelnemende scholen de instrumenten en de
Gigajam software om het programma voort te zetten.
Er werd deelgenomen door leerlingen die absolute
beginners waren en door leerlingen met een klassieke
vooropleiding. Zij boekten allen goede vorderingen.
Sue Berry, onderdirecteur van de Manchester Music
Services zei: “Gigajam is door de leerlingen en staf in
South Manchester uitstekend ontvangen. De videoclips

Boven: Klassikaal onderwijs bij het CLC.
Linker pagina: Beelden van Gigafest 2005

en de heldere taal werden genoemd als voorbeelden
van gebruikersvriendelijkheid. Onze school meldde
zelfs dat een minder getalenteerde Groep Zes zelfs een
zeer accuraat samenspel liet horen aan het eind van de
eerste sessie.”
Sue Berry en haar team werken nauw samen met het
CLC om te helpen bij het aanbieden van dit project.
De samenwerking tussen de Music Services en het
CLC is een enorm succes geweest waar het gaat om
gezamenlijk onderwijs.
Het South Manchester CLC biedt nu drie sessies per
week aan voor bands en heeft een zeer succesvol model
ontwikkeld voor klassikale lessen in het basisonderwijs.
Regelmatig zijn er evenementen waar leerlingen kunnen
optreden. Het CLC werkt nauw samen met de Music
Services.
Gigafest 2005
Alle scholen die Gigajam gebruiken kwamen bij elkaar
om de prestaties van hun leerlingen te vertonen. De
stuurden bands die pas een paar maanden ervaring
hadden, tot groepen die Niveau Een hadden voltooid.
Het publiek bestond uit docenten en leerlingen van de
deelnemende scholen, Manchester Music Services en
Brian Greene, de algemeen directeur van Gigajam.

“Het is goed mogelijk dat er zeer getalenteerde kinderen rondlopen waar wij nooit
zullen weten of ze goede instrumentalisten
zijn, als ze niet deze mogelijkheid krijgen.”
John Denney, CLC manager
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Haywood CLC project voor
basisonderwijs
Achtergrond
Het Gemeentelijk Onderwijscentrum van Haywood,
Haywood CLC, verleent mentordiensten op het gebied
van de integratie van technologie in onderwijs aan
lokale scholen. Een van de projecten die het CLC uitkoos
is Gigajam, dat leerlingen en docenten de mogelijkheid
biedt een instrument te leren spelen. De eerste vijf
lessen van alle Gigajam cursussen voor gitaar, bas,
keyboard en drums zijn als deel van het Wmnet-gebied
beschikbaar voor alle leerlingen in Stoke-on-Trent.
Wmnet schafte de software in een vroeg stadium aan
ten behoeve van alle lokale autoriteiten in de regio West
Midlands.
Het Haywood CLC steunde de centrale inkoop
van de content door Wmnet door te investeren in
muziekinstrumenten met MIDI-mogelijkheden, zodat
de studenten de online muzieklessen optimaal kunnen
benutten. Het CLC deelt de apparatuur met nabijgelegen
scholen en leent instrumenten aan scholen die verder
weg liggen
Leren in gezinsverband
Een van de plaatselijke scholen, de basisschool van
Smallthorne in Stoke-on-Trent, introduceerde Gigajam
bij ouders en leerlingen door een gezinsworkshop te
organiseren. Ouders en leerlingen deden samen een
Gigajam les en beoordeelden hun uitvoeringen op de
door hen gekozen instrumenten.
Uitvoering
De ouders en leerlingen kregen uitleg over de opbouw
van de les en over de symbolen die gebruikt worden
in de Cursus Basisvaardigheden, en een demonstratie

van de software van Gigajam om mee te spelen en te
evalueren, Xtractor en Analyser.
De groep werkte in eigen tempo door verschillende
lessen, met hulp van hun onderwijzer en de staf van
het CLC. Zij maakten opnames van hun uitvoeringen
met de software van Gigajam. Daarnaast leerden ze
hoe ze het tempo van de achtergrondmuziek konden
veranderen, zodat ze in een voor hen prettig tempo
konden meespelen.
Aan het eind van de sessie volgde een gezamenlijke
discussie om de software te evalueren.
Meningen en conclusies
• De groep en de docenten waren zeer positief over     
de software en over de manier waarop ze met de
technologie konden werken
• Hoewel de elektrische gitaren over het algemeen te  
groot waren voor de vingers van de leerlingen,
slaagden ze er toch in de gevraagde akkoorden te
pakken die nodig waren voor de eerste stappen.
• De leerlingen hadden geen moeite met het gebruik van
een lesprogramma.
• De groep vond dat de video’s goed geschreven,
gefilmd en gemonteerd waren en dat ze alle informatie
kregen die nodig was om de lestaken te vervullen
• De leerlingen genoten van het werk van de Analyser
en Xtractor en als zij eenmaal een redelijke score
haalden vertelden ze dat trots aan hun ouders en
vrienden
• De ouders gebruikten Gigajam met gemak, maar de
meesten gingen liever hun kinderen helpen dan zelf
een poging op een instrument te wagen.

“Gigajam kan elk kind op zijn eigen niveau
helpen, zonder dat de leraar elk detail moet
uitleggen. Het valt op als een puur muzikaal
product dat zonder twijfel ook persoonlijk,
zelfstandig leren biedt op het hoogste niveau.
Tijdens onze gezinsworkshop genoten ouders,
leerlingen en deelnemende docenten van het
vooruitzicht met dit programma te gaan werken.
Het is duidelijk dat het plezier van het spelen bij
dit alles de hoofdrol speelt.”
Jenny Hulme, Haywood CLC
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Northampton School for Girls

De vraag
• Schep zoveel mogelijk gelegenheden om een   
muziekinstrument te leren spelen
• Een klassikale lesmethode met goede prijskwaliteitverhouding
• Er moet meer content voor leerlingen beschikbaar
komen buiten lesuren en buiten school zodat ze hun
studie kunnen voortzetten
Greg Myles, ICT-afdeling: “Gigajam heeft ons in staat
gesteld de hedendaagse muziekactiviteiten die wij op
school aanbieden te verbreden. Als gespecialiseerde
muziekschool is dat van vitaal belang om zoveel
mogelijk leerlingen te kunnen aantrekken.”
De oplossing
Op dit moment maakt Gigajam deel uit van de
buitenschoolse activiteiten en er worden vier lessen
per week gegeven op dinsdag en woensdag van 16
tot 18 uur. De lessen trekken meer dan 70 leerlingen
die klassikaal les krijgen op gitaar, bas, keyboard en
drums.
In september 2006 werd Gigajam opgenomen in het
muziekcurriculum en de lessen zijn voor de leerlingen
toegankelijk via de Virtuele Leeromgeving van de
school. De leerlingen kunnen de lessen daardoor
overal bekijken, wat het oefenen bevordert. Bovendien

gebruikt de school Gigajam binnen de gemeenschap
voor projecten met nabijgelegen basisscholen en andere
onderwijsinstellingen.
De gebruikers
De Northampton School for Girls was de eerste
school in Groot-Brittannië die een bijzondere erkenning
kreeg als school voor muziekonderwijs. Sindsdien is
de school volledig uitgerust met muziekfaciliteiten,
zoals geluiddichte oefenruimtes en studio’s en nieuwe
apparatuur zoals instrumenten en computers.
Als muziekschool wilde de school de leerlingen
zoveel mogelijk met muziek in aanraking brengen
en hen aanmoedigen groepjes te vormen, zodat ze
konden deelnemen aan uitvoeringen en concerten en
andere evenementen. De school biedt de leerlingen
nu ook mogelijkheden buiten schooluren, zoals les op
instrumenten met Gigajam.
De school ontdekte dat de leerlingen met elkaar
gingen wedijveren om de hoogste Analyser scores,
waardoor het makkelijk bleek ze te motiveren.

“The most innovative element of the
Essential Skills Course is the Analyser
software. The idea that a computer could
in any way simulate the experience of
one-to-one tuition seemed a long way
off until I’d seen it in action.”
Greg Myles, Northampton School for Girls
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Tiverton High School

Achtergrond
De Tiverton High School is gespecialiseerd in
kunstonderwijs. De school heeft haar eerste lesjaar
afgesloten met het integreren van enkele actuele
technologische ontwikkelingen in het muziek onderwijs.
Vorig jaar schafte de muziekafdeling een onbeperkte
licentie aan van de Gigajam Cursus Basisvaardigheden
om muziekles op instrumenten te kunnen geven. De
afdeling schafte meer Pc’s aan om de lessen te kunnen
geven. Dit volgde op een voorstel van Southwest Grid
for Learning, een samenwerkingsverband voor het
onderwijs, om de school in te richten als mentorcentrum
_ een voorbeeld voor scholen in de omgeving voor
het werken met Gigajam. Via het Southwest Grid
for Learning zijn de eerste vijf lessen van de Cursus
Basisvaardigheden gratis beschikbaar voor alle scholen
in de omgeving.
Doelstellingen
De muziekafdeling wilde elk kind op de middelbare
school de kans geven een muziekinstrument te leren
bespelen, met nadruk op de leerlingen in jaar 8 en 9.
De leraren wilden iets aanbieden dat aansloot bij de
behoeften van de school en de gemeenschap en dat de
leerlingen zou grijpen en inspireren. De docenten hopen
dat meer leerlingen het vak zullen blijven volgen dan
binnen KS3 en dat ze de muzieklessen ook binnen KS4
zullen voortzetten.
Uitvoering
Twee klaslokalen werden ingericht om Gigajam lessen te
geven. Een lokaal werd uitgerust met vijftien computers

20

voor vijf gitaren, vijf bassen en 15 keyboard spelers. Een
kleine oefenruimte ernaast biedt plaats aan vijf drumkits.
In het tweede lokaal met bijbehorende oefenruimtes
kunnen vijf complete rockbands terecht.
Deelnemers
De 250 kinderen in jaar 8 kregen de kans om een
jaar lang, een uur per week gitaar, bas, keyboard of
drums te leren. Na de indrukwekkende start die deze
jaargroep maakte bewerkte de afdeling het lesrooster
om het mogelijk te maken dat deze musici in de dop ook
in Jaar 9 muziekles zouden krijgen. Opnieuw wordt het
programma ook aangeboden aan de groepen in Jaar 8.
Dit betekent dat nu zo’n 500 kinderen op de school één
van de vier instrumenten leren spelen.
Gevolg en resultaat
Ian Wright, hoofd van de sectie muziek van de Tiverton
High School zei: “Een van de mooiste aspecten van
het programma is het ongekende enthousiasme dat
veel scholieren tonen voor de lessen en de geweldige
vooruitgang die sommige leerlingen hebben geboekt.
Het heeft echt het talent in elk kind naar voren gebracht.
Een ander positief effect is dat een aantal leerlingen
verder les heeft genomen op een instrument dat ze
voor het eerst in de klas oppakten, en natuurlijk de
opkomende rockbandjes van leerlingen.”
“Een aanzienlijke meerderheid van de studenten
is zeer gemotiveerd om te slagen en er is een flinke
onderlinge concurrentie rond de scores uit de Analyser
software. Maar het halen van hoge scores op de
computer betekent niet noodzakelijkerwijs dat het

soepeltjes loopt op het ‘echte’ instrument. Een uur per
week is in feite niet zo lang. Maar een groot voordeel
is dat er veel meer leerlingen geïnteresseerd zijn in het
leren spelen van een instrument dan voordat ze Gigajam
gezien hadden.”
Toekomstige ontwikkelingen
Gigajam is volledig geïntegreerd in het KS3-curriculum
van Tiverton High School, waarmee het aansluit op de
National Strategy for Music. De muziekafdeling hoopt
dat deze ontwikkeling in het curriculum ertoe zal leiden
dat meer leerlingen ook op KS4 niveau muziek zullen
blijven volgen.
De school gaat een eigen Virtuele Leeromgeving (VLO)
opzetten en de muziekafdeling wil de VLO gebruiken om
een aantal vakken, waaronder Gigajam, beschikbaar
te stellen buiten de school. Zo zullen de leerlingen hun
huidige uurtje per week kunnen uitbreiden en meer
kunnen oefenen.
Ian Wright vervolgde: “Hoewel het er allemaal
behoorlijk ingewikkeld uitziet moet je niet onderschatten
hoe snel onze jongeren zich de technologie eigen
maken.”

“Er zijn weinig scholen in het zuidwesten
die kunnen zeggen dat elke leerling in
KS3 een muziekinstrument kan leren
spelen - gratis!”
Ian Wright, Head of Music
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Muziekles op
basisschool De Vlinderboom
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