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Zingen in de Voorschoolse Muziek Educatie. 
 
 

Spelend zingen is zingen leren 
Zingend spelen is veel meer dan leren zingen 
 
Margré van Gestel 
 
3 jaar oud, in bed, hoofd onder de dekens. Helemaal voor jezelf, neuriën, zingen, 
improviseren. Herkenbare fragmenten van liedjes worden gevolgd door nieuwe melodieën 
met flarden van zinnen. Je eigen muziek die vertelt wat je meegemaakt hebt, hoe je je voelt. 
Langzaam wordt het stil, je slaapt. 
 
5 jaar oud: Een heldere jongensstem, je eigen liedje zingend over “Sinterklaas in de file”. 
 

De zingende kinderwereld 
Liedbundels en cd’s voor jonge kinderen? Een kleine moeite om in de 21 e eeuw 
verschillende titels te verzamelen. Wanneer we echter de geschiedenis induiken, zien we dat 
er voor 1750 geen speciaal liedrepertoire voor kinderen was. Kinderen zongen gewoon de 
liederen van de volwassenen mee. Voor 1750 was er wel interesse in kinderen, maar 
specifieke kennis over de ontwikkeling van kinderen en zeker over de muzikale ontwikkeling 
van jonge kinderen was nog geen gemeengoed. Het bestuderen van kinderen en hun 
ontwikkeling gebeurde in die tijd niet op een wetenschappelijke manier.  
De evolutietheorie van Charles Darwin (1859) is van grote invloed geweest op het ontstaan 
van wetenschappelijke interesse in het verloop van de ontwikkeling van kinderen. Het beeld 
van een kind als een miniatuur volwassenen verdween hierdoor en langzaam maar zeker 
ontstonden er ook speciaal voor kinderen gecomponeerde liederen.  
De zingende kinderwereld is de titel van een liedbundeltje met kinderliedjes door J. Worp 
waarvan de tweede druk verscheen in 1881. We vinden op de eerste bladzijde het liedje van 
“de musicerende hazen”, nog steeds bij velen bekend onder de titel ‘In een groen, groen, 
groen, groen knollen knollen land’.  
 
Sinds 1880 is er zowel in de maatschappij als in het zingen en musiceren met kinderen veel 
veranderd. In de negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw werd er allereerst 
aandacht besteed aan het zingen van kinderen in de lagere schoolleeftijd. De liedjes uit de 
bundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’ zijn bij velen nog bekend.  
In 1973 werden de ‘Pyramide’ lezers er door Annie Langelaar op attent gemaakt dat er ook 
met peuters gezongen en gemusiceerd kon worden. Ze gaf aan dat er in de 
peuterspeelzalen, die toentertijd als paddenstoelen uit de grond verrezen, lied en 
spelmateriaal speciaal voor de peuters aanwezig moest zijn. Wanneer de leidsters op een 
creatieve en inspirerende manier met de kinderen zouden zingen, daarbij de muzikale 
mogelijkheden van de kinderen in het oog houdend, kon er een goede basis gelegd worden 
voor de verdere ontwikkeling van het zuiver zingen. De aanbevelingen van Annie Langelaar 
zijn nu nog steeds actueel. 
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In 1977 verscheen het boek ”Kindergarten is too late” (Ibuka Masaru) waarin een vurig 
pleidooi werd gehouden om zo vroeg mogelijk met de kinderen te gaan zingen en 
musiceren.  
Vanaf 1990 zijn er intensieve researchprojecten uitgevoerd waardoor er steeds meer kennis 
over de (muzikale)ontwikkeling van jonge kinderen beschikbaar is gekomen. 
 
Eind 2006 werd er aan de universiteit van Leiden een lezing gegeven waarbij uiteen gezet 
werd dat Wolfgang Amadeus Mozart niet als genie geboren werd maar dat een rijk muzikaal 
milieu en een gedegen muzikale opvoeding (door vader Leopold Mozart) samen met het 
aanwezige potentieel ervoor gezorgd hebben dat zijn talent tot ontplooiing kon komen. 
In de laatste decennia van de twintigste eeuw zien we dat er een steeds groter belang 
toegekend wordt aan zingen en muziek maken met jonge kinderen in de voorschoolse 
periode. Ouders met jonge kinderen tussen 0-4 jaar, kinderdagverblijfleidsters en 
peuterspeelzaalleiding hebben, in de eenentwintigste eeuw, de keuze uit een uitgebreid 
liedrepertoire met zowel traditionele liedjes uit de cultuur als speciaal gecomponeerde 
eigentijdse liedjes. 
 

Een eerste kennismaking met muziek 
De eerste kennismaking met muziek vindt plaats tijdens het verblijf in de baarmoeder. Daar 
doen we de eerste ervaringen op met muziek zoals: de puls van de hartslag, het ritme van de 
bloedstroom, het afwisselend waarnemen van wel en geen trilling en het ritmisch heen en 
weer gewiegd worden tijdens bewegingen van de moeder. Via het vruchtwater bereiken 
klanken en geluiden de foetus: o.a. het kloppende hart van de moeder. Dit geluid neemt de 
foetus tijdens de laatste maanden van de zwangerschap onafgebroken waar. 
Ook stemmen en geluiden uit de directe omgeving zijn aan het eind van de zwangerschap 
bekend voor de baby. Door de ritmes, de vertrouwde klanken en de terugkerende 
bewegingen krijgt het leven structuur.  
 

Groei en ontwikkeling 
Bij de keuze van het juiste liedrepertoire speelt, naast kennis van kenmerken van 
peuterliedjes, ook het inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen een belangrijke rol. 
Zoals een beginnende lezer compleet af zal haken wanneer gevraagd wordt om de 
encyclopedie voor te lezen zo zal ook het aanbod van liedjes en muzikale spel- en 
bewegingsactiviteiten moeten passen bij de mogelijkheden van de kinderen. Laten we, aan 
de hand van wetenschappelijk onderbouwde gegevens, eens naar de ontwikkeling van 
kinderen kijken. In de Voorschoolse Muziek Educatie onderscheiden we zeven 
ontwikkelingsgebieden waarmee we, zowel bij het formuleren van de doelstellingen als bij 
het samenstellen van de muzieklessen, rekening houden: de zintuiglijke, motorische, sociale, 
emotionele, spraak/taal, muzikale en cognitieve ontwikkeling. 
 
Ook gaan we uit van het gegeven dat ontwikkeling wordt beïnvloed door het in de 
chromosomen vastliggend genetisch materiaal èn door de omgeving waarin het embryo/ 
kind zich bevindt.  
We starten bij het prilste begin: 
Wanneer de zaad- en ei cel zijn samengesmolten gaan ze zich meteen opdelen. In een zich 
handhavend geheel (het embryo) delen de cellen zich op in groepen ‘nakomelingen’. Deze 
groepen nakomelingen verschillen in eigenschappen van de cellen waarvan zij 
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afstammen. De groepen cellen differentiëren zich en wij nemen het proces waar waarbij we 
o.a. arm, hand en vingers zien ontstaan. Embryoloog Jaap van de Wal noemt dit groeiproces: 
differentiatie.’Het menselijke embryo is in elke fase een samenhangend geheel van vorm, 
functie en omgeving’(Jaap van de Wal, 1998)  
 

De zintuiglijke ontwikkeling begint met de ontwikkeling van de huid, het tactiele 

systeem. Onze huid is het meest gevoelige orgaan, vooral de mond, handen, voeten en 
genitaliën. In de baarmoeder is het embryo omringd door vruchtwater. De huid is een 
doelmatige beschermer en tevens het eerste communicatiemiddel. Via aanraking van de 
huid communiceren we met de ander en deze communicatiefunctie blijft een leven lang in 
stand! Een direct gevolg hiervan is onze, niet te onderschatten, behoefte tot aanraken en 
affectief (liefdevol) aangeraakt worden.  
In de zintuiglijke ontwikkeling volgen, na de ontwikkeling van het vestibulaire (evenwicht) 
systeem onmiddellijk de auditieve, visuele en proprioceptieve (alle gewaarwordingen met 
betrekking tot de lichaamshouding) systemen. Al deze systemen oefenen voortdurend 
invloed op elkaar uit. 
 
Het evenwicht (vestibulaire) systeem, wat na de huid als eerste tot ontwikkeling komt, 
bevindt zich in het gehoororgaan. Dit vestibulaire systeem bestaat uit vijf holten. Het 
slakkenhuis bestaat uit halfcirkelvormige kanalen. Deze zijn aan de binnenkant voorzien van 
de cupula (een soort sluisdeurtje) gevormd door miljarden haren van zintuigcellen, waarin 
de vertakking van de achtste hersenzenuw zich bevindt. ‘Wanneer er beweging plaatsvindt 
worden de zenuwuiteinden in de zintuigcellen geprikkeld. Hierdoor worden prikkels naar de 
hersenen geleid en tijdens de zwangerschap zorgt dit mede voor de stimulatie en groei van 
de hersenen. Stimulatie van het evenwicht mechanisme is essentieel voor de groei van het 
embryo vanaf het moment van de conceptie’. (M.Sitskoorn, 2006). 
 
Vanaf 22-24 weken in de zwangerschap functioneert het auditieve systeem, het gehoor van 
de foetus, volledig. Naast het gehoor zal het visuele systeem een belangrijke rol spelen in de 
ontwikkeling van het kind. “Maar voordat het kind betekenis kan geven aan wat het ziet 
moet het kind geleerd hebben mens te zijn door middel van tastzin en gehoor” (A. Montagu, 
1972). Uit onderzoek blijkt overduidelijk dat contact via huid en gehoororgaan, samen met 
beweging en zien, een essentiële voorwaarde is om zich volledig te kunnen ontwikkelen. 
 
Luisteren en leren 
Doordat het gehoororgaan volledig functioneert tijdens de 23e week van de zwangerschap, 
worden de tijdens de zwangerschap gehoorde klanken, muziek, teksten en taal door de baby 
na de geboorte herkend. Het kind is al vertrouwd met geluiden zoals de stem van moeder, 
vader, broer of zusje, favoriete tunes van tv programma’s, de stofzuiger en de deurbel. 
 
Zingen voor de baby?  
Zingen voor het ongeboren kindje tijdens de zwangerschap geeft verbondenheid, een gevoel 
van welkom. De baby raakt vertrouwd met de stemmen van vader en moeder en ervaart de 
klanken en intonatiepatronen van taal. Na de geboorte herkennen de baby’s de liedjes en 
worden ze zelfs rustig door deze vertrouwde klanken. Van nature laten moeders weten dat 
de baby welkom is door de baby aan te raken, te strelen, de geur in zich op te nemen, te 
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praten, te zingen en te luisteren. In eerste instantie wordt de baby aangeraakt met de 
handen in tweede instantie raken moeders hun baby aan met hun stem.  
 
Opvoeders weten vaak onbewust al waar baby’s het beste op reageren.  
Ze spreken, van nature, op een hogere toon tegen baby’s. Deze manier van spreken ligt het 
dichtst bij de toonhoogtes die de kinderen zelf kunnen produceren. Pasgeboren baby’s 
reageren met kijken wanneer we tegen ze praten en kunnen alle taalklanken onderscheiden 
(Kuhl, P.K. 2004). 
Pasgeborenen worden vaak op de linkerarm gedragen, dicht bij het vertrouwde kloppen van 
het hart en zo dichtbij dat de baby goed visueel contact kan maken. Wetenschappelijk 
hersenonderzoek laat het belang zien van deze manier van vasthouden (vertrouwdheid, 
veiligheid) en visueel contact maken. De baby kan op deze afstand scherp zien, kan een 
object fixeren en er naar grijpen. In de hersenen zien we tussen de 8 en 36 weken een 
toename van verbindingen in de visuele hersenschors, die duidt op een z.g. gevoelige 
periode in de ontwikkeling van de hersenen. De visuele informatie die nu opgenomen en 
verwerkt wordt zorgt er o.a. voor dat kinderen goed gaan waarnemen en bijvoorbeeld leren 
om optimaal gezichten waar te kunnen nemen.  
Vanaf de vierde maand is de baby in staat om diepte te zien. 
 

Zingen met jonge kinderen. 

Dat de meeste kleuters in staat zijn om eenvoudige liedjes zelfstandig te zingen zal voor 
velen bekend zijn. Maar op de vraag wanneer kinderen nu gaan zingen zal menigeen het 
antwoord schuldig blijven. Wanneer we de ontwikkeling van het zingen van baby naar 
schoolkind nader willen onderzoeken kunnen we het beste starten bij de eerste kreet van 
onze pasgeborenen. De eerste vocale actie van een kind is huilen. Het huilen heeft alles in 
zich wat zingen ook heeft: variaties in toonhoogte en intensiteit, ritmische patronen en 
zinsbouw. (Vihman, 1996) Bekijken we de anatomie van het strottenhoofd van de baby dan 
ontdekken we dat het strottenhoofd zich erg hoog bevindt (op de hoogte van wervel c1).  Bij 
volwassenen bevindt zich het strottenhoofd in de buurt van wervel c5- c7. Door groei en 
ontwikkeling verandert echter niet alleen de plek van het strottenhoofd maar ook de bouw. 
De plaats en de bouw van het strottenhoofd en de ontwikkeling van de onderkaak zijn 
elementen waardoor langzaam maar zeker de fysieke mogelijkheden ontstaan om te gaan 
zingen en spreken. Naast toonhoogte en ritme heeft ieder lied ook tekst. De allereerste 
aanzet tot het gebruik van woorden zien we bij een baby van twee maanden die brabbelt. In 
dit brabbelen kunnen we de klanken van de moedertaal al ontdekken. 
 
Ook het luisteren speelt een grote rol bij de ontwikkeling van het zingen. Bij baby’s van twee 
tot vier maanden oud zien we dat ze in staat zijn hun ogen in de richting van de geluidsbron 
te draaien. Ze reageren op geluiden door te spartelen, te kraaien en te brabbelen. Ze worden 
kalm van zachte geluiden en wiegen.  
Wanneer een kind zich vertrouwd en veilig voelt zal de ontwikkeling van het kind 
gestimuleerd worden. In iedere cultuur vinden we dan ook spreekteksten, spelletjes en 
liedjes waarbij ouders innig contact maken met hun kind. 
Een baby van vier maanden kan zitten met wat steun en wordt vanzelfsprekend lekker 
dichtbij op schoot gezet. Wanneer we dan de strelende bewegingen van de handen van de 
ouder zien en de vanzelfsprekendheid waarop ouder en kind in elkaars nabijheid zijn dan 



5 

www.zingendoemaarmee.nl 

begrijpen we meteen waarom in verschillende culturen baby massage een vast onderdeel 
van het verzorgingsritueel van de kleintjes is.  
Dan komen de momenten waarop de baby, vanaf vier maanden, met geluiden reageert als 
antwoord op praten. De baby is nu fysiek in staat verschillende spraakklanken te 
produceren. In feite imiteert de baby de communicatie en gaat ook zelf actief communiceren 
via deze spraakklanken. Baby’s trekken de aandacht door opzettelijke geluiden en klanken te 
maken en kreten te slaken. Ze herkennen hun naam en zwaaien met een rammelaar om 
geluid te produceren. Ze schrikken nog steeds van harde onbekende geluiden maar maken al 
wel onderscheid tussen een boze of een vriendelijke stem. Ze herkennen veranderingen in 
melodische structuren, richten hun blik vaak strak op de geluidsbron en worden rustig van 
muziek. 
 
Repertoire 
Ouders zingen wiegeliedjes zoals ‘Slaap kindje slaap’. Het rustige tempo van de wiegeliedjes 
wordt door de baby’s geassocieerd met affectie, zachtheid en gevoeligheid. Baby’s houden 
meer van wiegeliedjes die wat lager gezongen worden. (Fonagy & Magdics, 1963; Davitz, 
1964). Bij andere liedjes en versjes en kriebelspelletjes bv ‘Daar komt een muisje 
aangelopen’ gaat de voorkeur uit naar de hogere versie. (Trainor &Zacharias, 1998; O/Neill 
et all, 2001) 
In het eerste levensjaar spelen we met de baby de bekende vingerspelletjes ‘Naar bed naar 
bed, zei Duimelot’ en schoot spelletjes ‘Hop paardje hop’. Liedjes voor het slapen gaan, bij 
het handen wassen, eten en tanden poetsen horen er ook bij. Baby’s zijn zeer geïnteresseerd 
in verschillende geluiden. Liedjes als ‘Wat hoor ik hier, wat hoor ik daar’ (M.Eichelsheim) 
bieden de mogelijkheid om allerlei rammelaars, knuffels met geluidjes of schuddoosjes aan 
te bieden. 
 
Favoriet bij kinderen vanaf 5 maanden zijn de imitatie spelletjes en liedjes die geluiden en 
brabbelen uitlokken. Het rustig bewogen worden op muziek in een paar veilige en 
vertrouwde armen is de meest vanzelfsprekende manier voor een baby om te genieten. De 
culturen waar baby’s op moeders rug meedeinen, geven een prachtig beeld van direct 
contact, nabijheid, en vanzelfsprekendheid in het er mogen zijn. Met zes maanden hebben 
baby’s meer belangstelling voor het zingen dan voor spreken. 
 
Vanaf zeven maanden zien we dat baby’s gaan reageren op muziek door ritmisch te 
bewegen. Ze produceren veel uiteenlopende geluiden en imiteren de intonaties en 
toonhoogtes. Het brabbelen van de kinderen gaat steeds meer elementen bevatten van de 
gesproken moedertaal. De gevoeligheid voor klanken uit andere talen neemt tussen de 
zesde en de twaalfde maand gestaag af. 
(zie ook spraak- taalontwikkeling) 
 
Kinderen vanaf 10 maanden hebben een voortdurende interesse in muziek en geluiden. Ze 
spelen zelf veel geluidenspelletjes zoals murmelen en bellen blazen en kunnen geluiden als 
hoesten perfect imiteren. Dan komt het moment tussen de 10 en 12 maanden waarop de 
baby herkenbare melodische fragmenten “zingt”, weliswaar is de toonhoogte nog niet 
gestabiliseerd, maar het begin van het zingen is er al. 
 
Spreektekst: Naar bed naar bed zei Duimelot. 
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Doel: Het leren kennen van het lichaam (Lichaamsbesef) Contact tussen verzorger en kind. 
Stimuleren van de taalontwikkeling. Kennis maken met een traditioneel versje. 
Hoe: De baby zit bij u op schoot. Terwijl u de tekst zegt masseert u de vingers om de beurt, 
vanuit de handpalm naar het topje. Wanneer u het tempo rustig neemt heeft u ook nog even 
tijd om een draaiende beweging te maken over het bovenste gedeelte van de vinger. 
Dan doet u hetzelfde spelletje met de andere hand van het kind. 
 

Life long learning 
De ontwikkeling in het eerste levensjaar gaat erg snel. Het potentieel tot ontwikkeling en 
kunnen leren in een mensenleven is nooit groter dan van (voor) de geboorte tot achttien 
maanden. Dit wordt bevestigd door hedendaags hersenonderzoek naar de plasticiteit van de 
hersenen. ‘Onder invloed van de buitenwereld ontwikkelen hersenen zich op een normale bij 
die ontwikkeling behorende manier. In de vroegste jeugd worden in onze hersenen specifieke 
netwerken gevormd die ontwikkeling mogelijk maken. Blijft stimulering achterwege dan 
worden (sommige) netwerken en het daarbij behorende gedrag niet (meer) gevormd’ (M. 
Sitskoorn, 2006).  
 
Ontwikkeling wordt gekenmerkt door de volgende basisprincipes: 

 Ontwikkeling gaat een leven lang door. 

 Ontwikkeling verloopt in een vaste volgorde, en bevat al het voorafgaande, waarbij 
het geheel groter is dan de som van de delen. 

 Ontwikkeling gaat altijd via differentiatie en integratie in de richting van grotere 
complexiteit.  

 
Wanneer we de ontwikkeling van het kind willen begeleiden om te komen tot een goed 
lezend, bewegend of zingend kind zullen wij samen met het kind daar al in een vroeg 
stadium op een veilige, speelse en ongedwongen manier mee aan het werk moeten. Het 
spreekwoord: “Goed voorbeeld doet goed volgen” blijkt dus niet zomaar uit de lucht 
gevallen te zijn. Dit betekent dat de stimulans in de opvoedingssituatie/ plek van ieder jong 
kind voorwaarde is om jonge kinderen te leren zingen. Dan komt het potentieel tot bloei wat 
alle kinderen van nature al meegekregen hebben. De eerste maanden en jaren van het leven 
is de meest belangrijke periode voor leren die een mensenkind ooit zal hebben. Dit geeft 
meteen aan hoe onvoorstelbaar belangrijk de taak van jonge ouders en 
opvoedingsondersteuners van jonge kinderen is. 
 

De motorische ontwikkeling 
Bij het zingen is het van belang dat vele spieren en spiergroepen op de juiste wijze hun 
medewerking verlenen. Een goede ontwikkeling van de (grote, kleine en fijne) motoriek is 
hierin van cruciaal belang. Er zijn vele fijne bewegingen en coördinatie van bewegingen 
nodig om spreken en zingen mogelijk te maken.  
 
De ontwikkeling van de motoriek start al zeer vroeg tijdens de zwangerschap. Elke beweging 
die de moeder maakt wordt door het embryo gevoeld in de beschermde omgeving van de 
baarmoeder. Door die bewegingen wordt het evenwicht mechanisme gestimuleerd wat de 
prikkels doorgeeft waardoor hersengroei van het embryo gestimuleerd wordt. De foetus zelf 
reageert tijdens de zwangerschap in eerste instantie met reflexmatige bewegingen. Na 
de geboorte blijft bewegen zeer belangrijk voor een goede ontwikkeling. Dit geldt zowel 
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voor de momenten wanneer een kind in beweging wordt gezet als voor die momenten 
wanneer het kind zelf de bewegingen gaat maken. Een goede motorische ontwikkeling is 
mede afhankelijk van goed functioneren van zowel het motorische als het zintuiglijke deel 
van het centrale zenuwstelsel. 
Verschillende processen hebben, een leven lang, invloed op de groei en de vorming van het 
centrale zenuwstelsel, de hersenen. Stimulatie van buitenaf en informatie uit de 
buitenwereld, zorgen dat er permanent mogelijkheden blijven (dus ook bij het ouder 
worden) om de hersenen te laten groeien en te ontwikkelen en dus “intelligenter” te 
worden.  
 

Het zenuwstelsel leert door te doen. (Gilfoyde, Grady en Moore 1972) 

Voor een baby betekent dat, dat wanneer het kind wakker is, het tijd is om te bewegen, te 
spelen om daardoor te leren en zich te ontwikkelen.  
Baby’s liggen op de rug én regelmatig op de buik en trainen zo nek en schouderspieren 
waardoor de motoriek zich zo ontwikkelt dat het mogelijk wordt om te gaan tijgeren en 
daarna te leren kruipen. Tijdens het tijgeren en het kruipen worden de visuele vaardigheden 
van de baby verder ontwikkeld doordat er voor het eerst samengewerkt wordt door het 
visuele (zien), het vestibulaire (evenwicht) en het proprioceptieve (lichaamshouding) 
systeem. Deze integratie is erg belangrijk voor het ontwikkelen van het evenwichtsgevoel en 
het besef van diepte en ruimte. Deze vaardigheden hebben de kinderen later nodig om in 
hun schoolloopbaan goed te presteren.  
De motorische ontwikkeling van het jonge kind loopt ook via een aantal basisprincipes 
namelijk: van boven naar beneden, van binnen naar buiten en van grof naar fijn. Dat 
betekent dat de baby eerst controle krijgt over de nekspieren en het hoofd en later pas 
controle krijgt over de beenspieren. Naast de beheersing van spiergroepen zien we een 
steeds groter repertoire aan gevarieerde en gecombineerde bewegingen ontstaan. 
 
Met 16 weken heeft de baby controle over het hoofd en de nekspieren. De handjes zijn 
open, zodat ze kunnen gaan grijpen met beide handen. Met zes maanden laten ze bewust de 
rammelaar los, liggen ze op de buik, schoppen ze met beide benen, rollen ze om en gaan 
uiteindelijk zelf zitten. Vanaf acht maanden zien we dat de grote motoriek van kinderen zich 
ontwikkelt van zitten zonder steun, naar zich optrekken tot staan en gaan lopen.  
Op twee jarige leeftijd rennen ze en op vijf jarige leeftijd kunnen al aardig wat kinderen 
hinkelen. In het spel van kinderen zien we beweging en stimulans van het evenwicht nog 
jarenlang terug: kinderen lopen op een richel, springen van de stoeprand, doen 
evenwichtsspelletjes op de omheining en springen graag op de trampoline. Kinderen van 6 
die de hele dag door springen, rennen en motorisch actief zijn, zijn hun evenwichtorgaan/ 
hun motorische vaardigheden aan het trainen en hebben dit nog steeds nodig! 
 
De hoogst bereikbare beheersing van evenwicht is de mogelijkheid om stil te blijven staan. 
(Rowe 1996) Het niet bewegen vraagt namelijk om een samenwerking tussen alle spieren en 
lichaamsfuncties. Wanneer een kind controle heeft over de bewegingen en stil kan staan/ 
zitten, kan het aandacht gaan besteden aan andere waarnemingen en bijvoorbeeld leren 
lezen, rekenen en schrijven.  
Afwijkingen in de vroege motorische ontwikkeling belemmeren het vermogen van het kind 
om zijn intellectuele capaciteiten ten toon te spreiden. Hyperactieve kinderen en kinderen 
met een aandacht-tekort-syndroom zijn vaak gebaad bij bewegingen die hun vestibulaire 
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systeem stimuleren. Ze leren gaandeweg hun bewegingen te controleren en te 
automatiseren. Kinderen die veel bewegen zijn op weg naar “hogere vaardigheden” zoals 
spreken, lezen en schrijven, een instrument bespelen en zingen. 

Muzikale activiteiten en zingen met de dreumesen 

Na hun eerste verjaardag zijn de meeste kinderen zo ver dat ze zich zelfstandig in de ruimte 
kunnen bewegen. Ze tijgeren, kruipen of lopen al en gaan vanuit een veilige haven de wereld 
verkennen. Alles is interessant en ze willen zo snel mogelijk alles leren kennen. Het zijn 
steeds de ouders of verzorgers die voor de kinderen zingen en hiermee de kinderen 
stimuleren om hun voorbeeld te volgen. De kinderen zijn nog niet in staat om zelfstandig 
liedjes te zingen maar reageren wel. Bij lichaamsliedjes, waarbij de lichaamsdelen benoemd 
en aangeraakt worden, of bij eenvoudige spreekteksten en korte liedjes vullen de 
dreumesen in eerste instantie de laatste woorden in. Al snel zijn ze echter in staat om 
grotere delen van zinnen en daarna de hele tekst mee te zeggen. 
Voor de dreumesen (kinderen tussen de een en twee jaar) kunnen we kiezen uit een heel 
scala aan muziekactiviteiten: loop- en val spelletjes, liedjes met materiaal als schudkokers, 
linten, ballen, opstapjes, belletjes, waardeloos materiaal, pollepels en bakjes, ballen, 
eendjes. Dreumesen zijn dol op bewegingsactiviteiten op muziek, veilig op de arm bij 
mama/papa maar ook al alleen of samen met een knuffelbeest. Ze zijn gek op nieuwe, niet 
gebruikelijke, geluiden en experimenteren graag met de klanken van uiteenlopende 
materialen. Ze reageren op muziek met klappen, dansen, draaien, petsen en zijn in staat te 
reageren op wel en geen muziek. Dreumesen proberen steeds vaker stukjes van liedjes mee 
te zingen en wanneer ze zelf spontaan gaan zingen herkennen we melodiepatronen die nog 
wel zweverig van toonhoogte zijn. Ze zingen voor zichzelf al langere combinaties van klanken 
dan een half jaar eerder. 
De kinderen kunnen zich een voorstelling maken van objecten die niet aanwezig zijn en ze 
herkennen plaatjes. Ze zeggen gericht papa en mama en alle beschikbare voorwerpen 
worden op klank en toon onderzocht. Wat vooral bij deze leeftijd opvalt, zijn de 
bewegingsreacties bij liedjes, spreekteksten, en muziek. Kinderen van anderhalf jaar oud zijn 
in staat om de maat te tikken en te bewegen op muziek. 
 

 
 
 
Lied: Stappen. (Bron: O.K! Zing en doe maar mee!) 
Doel: Stimuleren van de grote motoriek, maatgevoel, samen doen, ruimteoriëntatie, 
reactiemoment. 
Hoe: U stapt met de kinderen mee door de ruimte. U zingt het liedje terwijl u het tempo van 
het lied laat aansluiten bij het tempo van de kinderbenen. Aan het eind van het liedje 



9 

www.zingendoemaarmee.nl 

zingt u wat er gebeuren moet. (Stamp je op de grond, zit je op de grond, draai je in het rond, 
rol je over de grond.) Herhaalt u iedere bewegingsvariatie meerdere keren. Introduceer elke 
nieuwe beweging van te voren. Dan weten de kinderen wat u van ze verwacht. U kunt met 
een nieuwe beweging ook wachten tot een volgende keer. Op deze manier kunt u een liedje 
vele weken zingen en spelen zonder dat het voor u saai wordt. Kinderen houden van 
herhaling en door herhaling groeit de herkenning. Hierdoor krijgen kinderen ook structuur 
aangeboden en dat voelt veilig en vertrouwd. 
 

De sociaal- emotionele ontwikkeling 
Wat ouders hun kinderen toewensen is vertrouwen in zichzelf, doorzettingsvermogen, 
flexibiliteit en creativiteit. Via persoonlijk contact dragen we hieraan bij en komen we tot 
affectief leren. Deze essentiële interacties dragen bij tot de gezonde ontwikkeling van de 
geest en zorgen voor de groei van de zenuwbanen in de hersenen. (Torsten Wiesel en David 
Hubel, Nobelprize Physiology or Medicine 1981)  
In eerste instantie vindt dit affectieve contact plaats via het aanraken. (Zie ook de zintuiglijke 
ontwikkeling.) Ouders raken hun kinderen aan, glimlachen, praten en zingen met ze en leren 
ze zo voelen, luisteren, kijken en liefhebben. Ze omringen hun kind met liefde, zorgen voor 
regelmaat en discipline en geven hun kinderen de kans om in vrijheid te bewegen en samen 
(met hen en later met anderen) te spelen. Ontbreken deze elementen die belangrijk zijn 
voor een goede band tussen ouder en kind dan komt een kind nooit tot volledige 
ontplooiing.  
 
Jonge kinderen ontwikkelen zich alleen in interactie met hun omgeving, waarbij hun lichaam 
het instrument is. Het tastzintuig en het gehoororgaan zijn de zintuigen die als eerste 
informatie over de omgeving verschaffen.  
In de eerste levensmaanden wordt een baby geboeid door alles wat er te voelen, horen, te 
zien en te proeven is. In het fysieke contact met anderen ervaren ze wat prettig is, wat veilig 
is, maar ook wat onprettig is, pijn doet en afschrikt.  
Het kind leert zich met behulp van de opvoeders rustig in te stellen op de omgeving en er 
ontwikkelt zich in deze eerste twee levensmaanden een intens gevoel van veiligheid. (S. I. 
Greenspan & N.Breslau Lewis) 
Tussen de tweede en de zesde maand groeit het vermogen om een hechte relatie aan te 
gaan. Vanaf de negende maand kan het kind steeds meer emotionele uitingen, geluiden en 
handelingen met elkaar in verband brengen. Door de gekke gezichten die ouders trekken en 
door verstop- en kiekeboe spelletjes stimuleren ouders kinderen tot logisch nadenken. Vanaf 
anderhalf jaar leren kinderen complexe sociale problemen op te lossen. Kinderen pakken de 
hand van papa of mama en wijzen naar de koelkast waarin de fles sap staat. Ouders spelen 
met kinderen, lossen samen puzzels op en beleven veel plezier aan ‘doen alsof’ spelletjes. 
Hierdoor doen kinderen ervaring op in logisch denken en samenhangen ontdekken. Door 
vragen te stellen stimuleren we kinderen tot werkelijke interactie en het leggen van logische 
verbindingen tussen hun ideeën. Door deze ervaringen kunnen kinderen hun emotionele en 
hun cognitieve welzijn verder ontwikkelen. Door contacten te leggen met anderen 
ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden verder. Mens worden kan alleen maar in contact 
met medemensen.  
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De spraak-taal ontwikkeling, de muzikale ontwikkeling en het zingen 
Zowel muziek als taal is geluid, trilling, beweging en energie. Ons lichaam geleidt het geluid 
ook via de botten. Geluid reist niet alleen door het oor en het evenwichtsorgaan maar door 
het hele lichaam. De klanken, stemmen en muziek die vanaf de 24 e week van de 
zwangerschap door de foetus te horen zijn, staan aan de basis voor de te leren taal en 
muziek. Wij zijn steeds omringd door geluiden waaraan wij betekenis gaan geven. Wanneer 
het plotseling helemaal stil is en we geen geluiden horen, voelen velen zich meteen 
bedreigd.  
De taal- spraakontwikkeling en de muzikale ontwikkeling lopen de eerste anderhalf jaar 
synchroon. Onderzoek wijst uit dat pasgeborenen taalklanken prima kunnen onderscheiden 
en dat ze in staat zijn om vanaf het eerste moment tonen exact na te “zingen”. De eerste 
geluidjes kunnen we vrij snel na de geboorte al waarnemen. De (nog) korte stembanden van 
de baby zorgen voor een hoog geluid. Willen we met de baby via klanken communiceren dan 
dienen we de klanken op een toonhoogte aan te bieden die zich binnen het bereik van de 
stembanden van de baby bevinden. Gelukkig doen we dat al van nature. Iedereen herkent 
deze manier om met een hoger stemgeluid tegen baby’s te spreken meteen. Geluid blijkt 
voor het leren van groot belang. 
De ontwikkeling van de hersenen heeft een duidelijke relatie met de ontwikkeling van 
taalvaardigheden en gedrag. ‘De auditieve hersencortex ontwikkelt zich als eerste, daarna 
zien we het receptieve (begrijpen van taal) taalgebied zich ontwikkelen en tot slot de 
ontwikkeling van die gebieden die zorgen voor aansturing van de motorische spraakgebieden 
(om te kunnen gaan spreken). Ieder kind heeft voor leren spreken van taal een natuurlijke 
aanleg, wat zich na een aantal jaren uit in het feilloos leren van de moedertaal’(M. Sitskoorn, 
2006). 
De taal waarin je wordt opgevoed bepaalt mede welke klanken je op latere leeftijd wel of 
niet meer kunt onderscheiden en produceren. Veel mensen hebben ervaren hoe moeilijk het 
is om op latere leeftijd de klanken van een vreemde taal te leren onderscheiden, de taal te 
begrijpen of een taal te leren spreken met exact de juiste intonatie. 
Tijdens het tweede en derde levensjaar blijkt de invloed van de moeder/ eerste verzorger 
van het kind van groot belang op de uitbreiding van het vocabulaire van het kind. Hoe meer 
tijd er, door de moeder, met het kind gesproken wordt hoe groter de groei van het 
vocabulaire van het kind. Deze vergelijking gaat ook op voor het zingen: hoe meer een 
moeder voor en met haar kind gezongen heeft hoe groter het muzikale vocabulaire van het 
kind. 
 
Muziek is taal zonder woorden. Zingen is muziek met woorden. Wanneer we bijvoorbeeld 
tijdens het dagelijkse badritueel een was- en aankleedliedje zingen geven we door het 
spreken en zingen betekenis aan deze handeling. Kinderen leren hierdoor orde, structuur, 
ritme, timing en ze leren probleemloos verschillende frequenties bij verschillende klanken te 
onderscheiden. Muziek wordt op alle hersenniveaus verwerkt en dus begrepen. Via het 
zingen stemmen kinderen zich af op de tonale kwaliteit van de taal waardoor ze de 
gelegenheid krijgen om alle nuances van de taal te leren beheersen. De kinderliedjes 
weerspiegelen dan ook de melodiepatronen van taal. Iedere moeder roept: ”e-ten” en zingt 
feitelijk een dalende kleine terts; so-mi. Op vele schoolpleinen horen we kinderen roepen: 
”Wil jij met me mee-doen” en we herkennen dan het so-so-so-la-so-mi patroon wat we 
terugvinden in vele kinderliedjes. We mogen stellen dat kinderliedjes op een natuurlijke 
manier de spreektaal weerspiegelen. 
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Zingen met de jongste peuters van 2 tot 3 jaar 

Een groep met jongste peuters tijdens een muziekeducatie cursus anno 2007. Na het 
begroetingsliedje waarbij alle kinderen persoonlijk zijn begroet gaan we verder met “Op een 
grote paddenstoel”. Een van de jongste peuters neemt het initiatief en zingt het hele liedje 
alleen. Op de gezichten van de ouders, opa’s en oma’s verschijnt een glimlach, die trots en 
waardering uitdrukt voor deze zingende peuter. Daarna zingt de hele groep het liedje 
samen. Tijdens het spel en door het zingen van de ouders heen hoor je verschillende peuters 
grote delen van het liedje meezingen. Op het eind van het lied gaan de benen de lucht in. Na 
wat geknuffel en gegiechel horen we meteen “nog een keer!” van de kinderen. 
Deze jongste peuters krijgen steeds meer controle over hun zangstem, ze zingen en neuriën 
tijdens spel, reproduceren grotere gedeelten van gehoorde liedjes, en maken spontane 
improvisaties die een weergave zijn van de liedjes die ze om zich heen horen. Ze maken dus 
zelf liedjes met geleende woorden en melodietjes. De gebruikte intervallen (sprongen in de 
muziek) stabiliseren zich en ze hebben een globale voorstelling van toonhoogte en 
contouren in muziek.  
Muziek, zingen en beweging zijn niet los te zien van elkaar. De bewegingen ondersteunen de 
muzikale waarneming, zijn ongedwongen en komen vaak voor. Bij het liedje ‘Tik maar mee’ 
tikken de jongste peuters met de ritmestokjes perfect de maat. Kleine (en grote) motorische 
bewegingen kunnen op deze leeftijd perfect in de maat uitgevoerd worden, mits het tempo 
hoog genoeg is. 
Ze zijn nu echter ook in staat om zonder te bewegen naar muziek te luisteren. 
De concentratieboog van jongste peuters is nog steeds kort. De top tien van liedjes voor de 
jongste peuters bestaat dan ook uit korte liedjes met bewegingsspel die vaak herhaald 
kunnen worden.  
 

 
 
Lied: Tik maar mee. (Bron: O.K. Zing en doe maar mee!) 
Doel: het stimuleren van het werken met twee handen.(Waardoor we beide hersenhelften 
aanspreken) Het ontwikkelen van het maat gevoel. Het stimuleren van gericht luisteren en 
het stimuleren van het reageren op muziek en stilte. 
Hoe: De peuters zitten op de grond in een kring, zo dat ze ieder wat ruimte voor zichzelf 
hebben. Een van de leidsters zit tussen de kinderen de andere leidster deelt al zingend de 
stokjes uit, terwijl ze buiten de kring omloopt. (U houdt zo het overzicht en kunt goed zien 
wat ze met de stokjes doen.). De leidster zingt: “Tikken, tikken, tik maar mee. Hier zijn 
stokjes, het zijn er twee. Tikken, tikken wat je wil, luister goed nu is het stil.” Aan het eind van 
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het lied laat de leidster, die in de kring zit, door de stokjes omhoog te houden, goed zien dat 
het de bedoeling is dat de kinderen stoppen met tikken. 
Als alle stokjes zijn uitgedeeld verandert u de tekst als volgt: “Tikken, tikken tik maar mee. 
Met je stokjes alle twee. Tikken, tikken wat je wil. Luister goed nu is het stil.” 
Na een aantal herhalingen kunt u gericht werken aan de ontwikkeling van het luisteren, door 
gebruik te maken van verschillende materialen om op te tikken: de mat, de vloer, een doos, 
een trommel. 
 

Cognitieve ontwikkeling 
Cognitieve processen zijn psychische mechanismen die ons in staat stellen informatie te 
verwerken, kennis te verwerven en problemen op te lossen. 
Dit komt tot uiting in het denken. We kunnen denken in getallen, in taal, in geluid, in 
ruimtelijke verhoudingen of abstracties. Het denken heeft te maken met waarnemen, met 
taal en met geheugen. Een van de belangrijkste stappen maken kinderen op het moment dat 
ze, rond de 8 maanden, een speelgoedje of voorwerp zien wat vervolgens verstopt wordt, 
waarna ze het initiatief nemen om het te gaan zoeken. Zo rond de twaalf maanden is deze 
vaardigheid nog beter ontwikkeld. Een liedje wat hier perfect bij aansluit: ‘Zoekliedje’ (P. 
Schreuder, Liedbundel Peuters en Muziek 1996) Dit liedje biedt de mogelijkheid om de tekst 
te variëren waardoor het op allerlei manieren te gebruiken is. Ik zoek; een blauwe bal, of een 
rode bus, of een paddenstoel.  
Wat we waarnemen en wat in ons geheugen wordt opgeslagen en de taal die aan deze 
processen gekoppeld is, is voortdurend in beweging. We vergeten dingen, we combineren ze 
tot andere uitkomsten, we leren weer wat nieuws en we veranderen daarmee weer onze 
denkprocessen. 
 
Het voertuig voor de cognitieve intelligentie processen is het lichaam. Zonder een goed 
functionerend geheel kan de potentie die een kind heeft op het terrein van cognitie minder 
goed naar buiten komen. Problemen oplossen, redeneren, het voortbrengen en begrijpen 
van taal en creativiteit zijn beïnvloedbaar door de omgeving waarin het lerende kind zich 
bevindt. Een veilige hechting, een goed ontwikkelde motoriek en een rijke stimulerende 
omgeving met voldoende stimulans op cognitief gebied zal het potentieel van een kind beter 
tot uiting laten komen. De omstandigheden bepalen ook hier weer of een kind zich positief 
of minder positief zal ontwikkelen.  

Muziekactiviteiten en zingen met de oudste peuters, 3 tot 4 jaar 

Een kinderdagverblijf ergens in Nederland. 12 kinderen in een kring. Een van de twee 
leidsters vertelt een kort verhaal over een kabouter met een baard en een rode puntmuts. 
Dan zetten ze het liedje in wat de muziekvakleidster, die een keer in de week muziekles 
komt geven op het dagverblijf, vorige week voor de eerste keer met de kinderen gezongen 
heeft. Het liedje gaat over kabouters in het bos. Halverwege het liedje gaat het regenen en 
moeten de kabouters weer snel naar hun huisjes terug. Voor het maken van het regengeluid 
mogen de kinderen om de beurt met de ‘regenbuis’. Deze met honderden kleine gekleurde 
kraaltjes gevulde doorzichtige koker die van boven naar beneden tikkelen wanneer je de 
buis omdraait wil iedereen wel even vasthouden. Heel geconcentreerd wachten de oudste 
peuters tot ze (eindelijk) aan de beurt zijn. Ze zingen samen het liedje en toch blijft het 
steeds weer heel spannend… komt het geluid op het juiste moment? Een week later voegt 
de leidster een activiteit toe. De kinderen worden in beweging gezet. Ze zijn zelf 
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kabouters die stampend of dansend door het bos gaan. Daarna maken de leidsters gebruik 
van een cd met dansmuziek waarbij de peuters al improviserend volop aan het bewegen zijn. 
Een bos vol met zingende en dansende kabouter peuters!  
Bij de oudste peuters kunnen de muziekactiviteiten steeds langer en complexer worden. Ze 
zijn in staat om zelfstandig wat langere liedjes met een iets grotere toonomvang te zingen. 
De kringspelletjes waarbij je op je beurt moet wachten en rekening met elkaar moet houden 
krijgen een plekje in het repertoire. Gevarieerd materiaal en instrumenten die in grootte en 
klank verschillen, zijn nu door deze oudste peuters beter te hanteren en er wordt steeds 
meer muziek mee gemaakt. Schootspelletjes en aanraakliedjes zijn nog steeds favoriet 
vooral voor die momenten van op schoot bij de leidster of bij papa/ mama, opa of oma. De 
oudste peuters zijn in staat om meerdere groot, klein en fijn motorische bewegingen achter 
elkaar uit te voeren. Met veel plezier zingen en spelen ze liedjes als ‘Handen in de zij’ (Annie 
Langelaar), en ‘In de maneschijn’ (Herman Broekhuizen). Qua omvang en lengte is ‘In de 
maneschijn’ eigenlijk niet geschikt voor peuters, maar alle leidsters zingen het met kinderen. 
Dan blijkt weer dat oefening kunst baart. Iedere peuter kent de bewegingen en er zijn heel 
veel kinderen van 4 die in staat zijn om het hele liedje zelfstandig te zingen. Meerdere 
opeenvolgende motorische activiteiten binnen een liedje leveren voor de oudste peuters 
weinig problemen op en bij het bewegen op muziek vinden nu zowel de grote als de kleine 
motorische bewegingen in de maat plaats. 
Mogelijkheden genoeg voor uitbreiding van repertoire: liedjes waarbij ze zelf rijmwoorden 
mogen invullen, liedjes waarbij lichaamsdelen zingend benoemd worden, liedjes die de 
fantasie aanspreken, liedjes met onzinteksten, enz. 
 
Over het algemeen kunnen we stellen dat de oudste peuters tijdens het zingen meer 
controle hebben over toonhoogte, snelheid en dynamiek. De melodie, het ritme en de tekst 
van liedjes zijn nu duidelijk herkenbaar. Ze zijn in staat om zelfstandig (eenvoudige) liedjes 
te zingen. Oudste peuters zingen spontaan in een vertrouwde omgeving en houden van 
eenvoudige zangspelletjes en herhalen eindeloos. In hun eigengemaakte melodieën komen 
kwarten en kwinten regelmatig voor. 
Het meebewegen op muziek is geen noodzaak meer, ze kunnen ook aandachtig naar muziek 
luisteren en gehoorde voorbeelden op instrumenten nadoen. Wanneer ze bewegen op 
muziek zie je meer variatie in bewegingen.  
Bij het zingen in de groep gaan ze steeds meer naar anderen luisteren. 
 



14 

www.zingendoemaarmee.nl 

 
 
 

Lied: De brandweerman (Petra Wassenaar) 
Doel: stemvorming, het zelfstandig zingen van de kinderen het stimuleren. 
Hoe: De eerste les introduceren we het brandweerliedje aan de hand van het boekje “Muis de 
brandweerman”. We bladeren het boekje door en vertellen over de brand die muis gaat 
blussen, bekijken de bijbehorende plaatjes en werken meteen aan stemvorming. We zingen 
“te,tu, te, tu” en maken geluiden als “pssj pssj” wanneer er geblust moet worden.  
In de loop van de tweede les komt er tijdens het aanbieden van dit lied een prachtige houten 
brandweerauto tevoorschijn. Er zijn losse brandweermannetjes en op de brandweerauto zit 
een losse ladder en een slangetje wat uit te rollen is. De kinderen zingen al “te tu te tu” en de 
eerste regel van het lied is al herkenbaar qua tekst en melodie. De derde les heeft de juf 
stuurtjes bij zich. Deze stuurtjes zijn gemaakt van geribbelde buigzame elektriciteitsbuis en 
zijn aan elkaar gekoppeld met een plastic tussenstukje, waardoor ze er meteen uitzien als 
een echt stuur. De verrassing is groot wanneer tijdens de tekst “dat doe je met een spuit” het 
stuurtje omgetoverd wordt tot brandweerslang. 
Met nog meer enthousiasme wordt het liedje nu gezongen en gespeeld. Aan het eind van het 
lied maken de kinderen er weer een stuur van en het liedje start weer van voren af aan. Na 
deze les met heel veel herhaling, de kinderen blijven “nog een keer”zeggen, zingen veel 
kinderen het hele liedje mee. 
In de speelhoek hoor je in de loop van de week regelmatig flarden van het brandweerlied 
terug. Vooral “te tu” en “psst” zijn favoriet. 
 

Use it or loose it. 
In ontwikkeling van de mens op alle gebieden, en dus ook voor het zingen, geldt: potentie 
die niet gebruikt wordt gaat verloren. De neurologische verbindingen in de hersenen worden 
voor 90 % gelegd voor de leeftijd van 5 jaar. Neurologen zijn het er over eens dat niet 
gebruikte cellen verloren gaan.  
Het neurologische netwerk moet dus meteen actief gebruikt worden. De neurologische 
banen en onderlinge verbindingen tussen deze banen binnen het neurologische netwerk 
functioneren door het gebruik steeds sneller zodat het ontvangen en verzenden van prikkels 
na verloop van een oefenperiode automatisch gaat. Dit geldt ook voor het zingen en 
bewegen en heeft nogal wat implicaties voor veranderingen in het tempo!! Wat in eerste 
instantie denkend gaat, gaat daarna vlotter tot het geautomatiseerd is en ‘vanzelf ‘ gaat, 
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waardoor het tempo (meestal) vanzelf toeneemt. Zelfs ingewikkelde handelingen gaan na 
een oefenperiode, bij de meeste mensen “vanzelf”. Denkt u nog na hoe u een stap 
voorwaarts moet zetten? Wanneer het goed is gaat dit vanzelf. Maar wanneer u, door een 
ongeval of operatie een aantal weken stil hebt gezeten merkt u dat het spiergeheugen voor 
deze beweging weer getraind moet worden om weer automatisch te gaan functioneren. 
 
Een aantal mogelijkheden om te leren zijn ook afhankelijk van de zogenaamde “gevoelige 
periodes”. Op die momenten zijn kinderen “er aan toe” en gaat het leren gemakkelijk. Is 
deze periode voorbij (bijvoorbeeld bij het leren lezen) dan kost het heel wat meer energie en 
tijd om de vaardigheid te verwerven.  
Voor alle ontwikkelingsgebieden geldt dat wanneer het potentieel niet aangesproken wordt 
het verloren gaat. Wanneer een kind niet (op tijd) met taal in aanraking wordt gebracht zal 
het nooit via taal kunnen communiceren. Wanneer kinderen niet aangeraakt en geknuffeld 
worden zullen ze nooit in staat zijn die gevoelens aan anderen door te geven. Wanneer een 
kind niet leert omgaan met emoties wordt dat in het latere leven een struikelblok. Wanneer 
een jong kind niet in aanraking wordt gebracht met cultuur, creativiteit, voorlezen, sport, 
dans, muziek en zang mogen we niet verwachten dat het later het volledige potentieel wat 
bij de geboorte aanwezig was, optimaal zal kunnen benutten 
 
Dit betekent dat wij als ouders/ grootouders, verzorgers, peuterleidsters en muziekdocenten 
een zeer belangrijke taak hebben om de aan ons toevertrouwde kinderen in deze, misschien 
wel belangrijkste periode in een mensenleven, zo goed mogelijk te begeleiden. Het kind leert 
in zijn jonge leven door te bewegen, door te imiteren, experimenteren, reageren en 
communiceren en doet op deze wijze ervaring op met alles waar het mee in aanraking komt 
of waarmee het in aanraking wordt gebracht.  
Wat het kind in de eerste vijf jaar van zijn leven leert zal de basis zijn voor al het verdere 
leren van dit kind gedurende zijn verdere leven. Wanneer deze basis solide en breed is zullen 
de kinderen hier gedurende hun hele leven op kunnen bouwen.  
 

Zingen met kleuters 
Wanneer kinderen naar de basisschool gaan zijn ze in staat om de liedjes te zingen waarbij 
ze in de toonsoort eindigen waarin ze begonnen zijn. Ze kunnen nu zuiver zingen in een 
grotere omvang met een beter ritme en toonhoogte. Zingen en beweging kunnen nu 
geïntegreerd worden in kringspelletjes, de concentratieboog wordt groter. Nog steeds 
worden tekst en melodie als een geheel gezien. Een nieuwe tekst op een bestaande melodie 
is voor deze kinderen nog steeds een nieuw liedje. 
 
Tot de leeftijd van zeven jaar is het “een gouden tijd” om kinderen grote hoeveelheden 
informatie te leren via muziek, ritme en beweging. Ze gebruiken dan nog voornamelijk de 
rechter hersenhelft en die is nu nog in staat om grote hoeveelheden informatie te 
verwerken. In feite leren ze met het lichaam. Het leren van bijvoorbeeld de tafels of het 
alfabet op muziek of rijm kan voor het zevende jaar prima. De informatie wordt gemakkelijk 
opgeslagen en is in de volgende jaren nog beschikbaar. De betekenis van het 
vermenigvuldigen of het kennen van het alfabet gaat nog aan hen voorbij maar dat wordt 
later wel duidelijk.:” Leren en ontwikkeling is een continu interactieproces tussen de twee 
hersenhelften waarbij in de ene fase de ene hersenhelft dominant is en in de volgende fase 
de andere hersenhelft het overneemt. Vanaf de leeftijd van acht jaar gaat de 
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linkerhersenhelft van de grote hersenen meer kennis doorgeven en deze hersenhelft vindt het 
niet gemakkelijk om grote hoeveelheden informatie door te geven” (Alan Shore, 1994). 
 

Beginnen bij de basis 
Wanneer we deze beschikbare kennis integreren in het werken met jonge kinderen en er 
werkelijk mee aan de slag gaan zullen zingen, muziek en beweging de basis zijn. Hiermee 
stimuleren we het immense potentieel wat kinderen van nature al meegekregen hebben.  
 
Doelen die bereikt kunnen worden bij het samen zingen en musiceren liggen op meerdere 
terreinen. Op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen stellen we doelen als: 
uitbreiden van het lichaamsbesef, uitbreiding van de woordenschat, oorzaak en gevolg, 
fantasiespel, kringspelletjes, wachten op je beurt. Een kind leert zich concentreren en de 
fantasie wordt geprikkeld. 
Bij de muzikale doelen kunnen we denken aan: ervaren van hard en zacht, het bewust 
worden van verschillende klanken, klanken kunnen onderscheiden, geluiden nabootsen, 
reageren op hard en zacht, langzaam snel.  
Ook nemen luisteraars via het horen allerlei lagen waar in de muziek terwijl het geheugen 
wordt ontwikkeld door het onthouden van de melodieën en de teksten. De motoriek wordt 
gestimuleerd door het bewegen op muziek en door het bespelen van, voor jonge kinderen 
geschikte, instrumenten als bellenkransjes, stokjes, trommels en klankstaven.  
 
Vooral het regelmatig (liefst dagelijks) ongedwongen zingen, bewegen en muziek maken, 
spreekt jonge kinderen erg aan. Een voorwaarde om zingen tot een feest te maken is dat er 
op speelse en affectieve wijze en met veel positieve stimulans gewerkt wordt. Op die 
momenten dat samen muziek maken ontaard in het geven van een instructie, waarna er een 
“kunstje” moet worden vertoond (of dit nu het zingen van een liedje is of het spelen van een 
stukje op een instrument) is de lol er al snel af.  
 
De afgelopen 25 jaar is er veel geleerd, onderzocht en geschreven over “het hoe en waarom 
van muziek maken en zingen met jonge kinderen”. Het blijkt steeds weer dat kennis van 
zowel de (muzikale) ontwikkeling van het jonge kind als het aansluiten met de juiste muziek 
en bewegingen bij de ontwikkeling van jonge kinderen, als het vinden/componeren van het 
juiste liedrepertoire, een vak apart is. 
 
Hoe meer we met het juiste materiaal en de juiste instructies zingen en spelen met de 
kinderen, hoe meer effect het heeft. Dit betekent dat: 

 we in de voorschoolse muziekeducatie het zingen en het spel steeds moeten laten 
aansluiten bij de mogelijkheden van de jonge kinderen  

 we alle kinderen de kans moeten geven om vaak te oefenen en veel te herhalen 

 wij als begeleiders ons in het plannen van dit leerproces moeten concentreren op 
verandering en ‘in kleine stappen vooruit’ om steeds maar weer aan te kunnen 
blijven sluiten bij de nieuwe mogelijkheden en vaardigheden in de snelle 
ontwikkeling van deze jonge kinderen 

 wij als docenten ons bewust moeten zijn van het feit dat jonge kinderen tijd en 
herhaling nodig hebben om iets te leren en dat jonge kinderen op een eigen wijze en 
in een eigen tempo zich vaardigheden eigen maken en leren.  

 



17 

www.zingendoemaarmee.nl 

Maar… gelukkig weten velen van nature hoe we als kind kunnen spelen en zingen. Wanneer 
we die bron in onszelf weer aanspreken zijn we in staat om met en voor vele kinderen de 
juiste omgeving te scheppen. Het samen zingen en spelen kan ervoor zorgen dat hun 
potentieel aangesproken wordt zodat ze zich in een positieve sfeer kunnen ontwikkelen tot 
creatieve, talentvolle, gelukkig zingende medemensen. 
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Margré van Gestel behaalde in 1976 de acte volledig bevoegd onderwijzeres met specialisatie 
muziek. In de 45 jaar dat ze als groepsleerkracht en vakleerkracht muziek in het basisonderwijs 
werkte sloot ze ook met goed gevolg de opleiding schoolmuziek (1993) af aan het conservatorium 
van Utrecht. Ze volgde tevens de opleiding Motorische Remedial Teacher en mag zich Master 
Practioner noemen in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). In 2017 rondde ze de opleiding 
specialist Infant Mental Health af. 
 
In de ‘Zuid-Hollandse periode”1977-2015 had ze verschillende koren lange tijd onder haar hoede: 
dirigente Shantykoor ’t Kraaiennnest, viswijvenkoor Sootjevisch, daarna dirigente van theaterkoor 
“Singend Goetje” en kamerkoor “De Zingerij”.  
Ze verzorgt sinds 1990 de docentenopleiding Muziek op Schoot/ Opleiding Voorschoolse Muziek 
Educatie en ontwikkelde in de periode 2000- 2014 meerdere opleidingen en cursussen voor K&P 
(Kinderopvang en Peuterwerk). 
Ze was werkzaam als coach van de muziek vakleidsters bij SKON (Stichting Kinderopvang Nederland) 
2004-2008 en zette zich in als bestuurslid van Peuters en Muziek (1988- 2010) en de Gehrels 
Vereniging (sinds 2002) de stichting Zingenderwijs en als oprichter en voorzitter van de Stichting 
Muziek op Schoot (2008- 2014).  
Voor de Stichting De Zeven Muzen in Zevenhuizen verzorgde ze (1977- 2015) o.a. de cursussen 
Muziek op Schoot en Muziekverkenning, terwijl ze de muziek en zanglessen gaf aan de kinderen en 
jongeren van 7 M Muziek Theater producties/ Stichting Steps on Stage te Zevenhuizen. 
 
In 2008 is Margré benoemd als internationaal bestuurslid van ECME (Early Childhood Music 
Education, onderdeel van ISME: International Society for Muziek Education) in de periode 2010-2014 
als voorzitter. In 2014 werd ze gekozen als Internationaal bestuurslid van het hoofdbestuur van The 
International Society for Music Education. In 2016 werd ze herkozen voor een tweede (en laatste) 
termijn. Sinds 2008 is ze reviewer voor MERYC (European Network of Music Educators and 
Researchers of Young Children.) 
 
Na de verhuizing naar Noord-Brabant dirigeerde ze koor A-meezing (2015-2022), het Michaelkoor en 
Jeugdkoor Triangel (tot 2022). Vanaf 2018 heeft ze Kinderkoor Tof! onder haar hoede. Sinds 2021 is 
ze dirigente van Popkoor The Key in Schijndel. 
Als voorzitter van Stichting Koorplein Noord-Brabant (sinds 2020) zet ze zich in voor de kinder- jeugd- 
en jongerenkoren terwijl ze als vakleerkracht muziek nog steeds de basisschool leerlingen laat 
genieten van samen zingen en muziek maken.  
De ‘Spring en Zing’ muziekeducatie cursussen in Oss laten ouders met hun jonge kinderen genieten 
van kwaliteit muziekeducatie.  
In de werkgroep muziektherapeuten ‘Zing en Groei’ was ze medeauteur van de 
methodiekhandleiding ‘Zing en Groei’. 
Als voorzitter van de Stichting Ukkepuk-concerten timmert ze aan de weg met live concerten 
afgestemd op de allerkleinsten 0-4. 
 
Als auteur heeft Margré verschillende publicaties op haar naam staan: 
1994/ 1995: Mede auteur van de muziek methode voor het basisonderwijs “Moet je doen” 
2002: Auteur van “O.K! Zing en doe maar mee” (1) (liedjes en contactspel voor kinderen van 0 tot 6) 
2003: Medeauteur van de bundel “Kleuterwijs” voor peuter en kleuters (publicatie juli 2004) 
1990- 2022: Publicaties van artikelen in “ de Minimuze”, “De Pyramide” en Kunstzone, Vakblad 
Vroeg, Rekels et cetera. Daarnaast ook internationale publicaties in muziekvakbladen gericht op 
muziekonderwijs voor jonge kinderen.(0-6 jaar) 
2005: medesamensteller van de bundel Klankkleur (Gehrels Vereniging) 
2011: Auteur “O.K! Zing en doe maar mee (Doosje 2)”  
2013: Auteur “O.K! Zing en doe maar mee (‘The Little Box”, alle liedjes uit Doosje 2 in het Engels.) 
2017: Auteur ‘De Envelop’ O.K! Zing en doe maar mee (3) 


