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Muziekeducatie voor dove en slechthorende kinderen lijkt soms 

onmogelijk, maar het project (H)Oorsax ziet mogelijkheden en gaat 

in oktober van start met een landelijk project op middelbare - en 

mbo-scholen.  

 

 

                 Logo (H)Oorsax 

 

Stichting Music Hall start het project (H)OORSAX I Saxofoon voor dove oren, een landelijk 

muziekeducatieprogramma voor dove en slechthorende kinderen van middelbare scholen en 

mbo-opleidingen. Met dit project wil Music Hall dove en slechthorende kinderen deel laten 

nemen aan passieve en actieve muziekbeoefening, ze muziek laten maken in een klein 

ensemble en als er talent tussen zit, naar een zo hoog mogelijk artistiek spelniveau 

begeleiden. 

 

ArtMARK en Saxofoonworkshop werken al enige tijd succesvol samen in het verzorgen van 

saxofoonworkshops op reguliere middelbare scholen in heel Nederland. ArtMARK kreeg wel 

eens vraag naar geschikte muziekworkshops voor Cluster2 scholen; kinderen en jeugdigen 

met auditieve en communicatieve beperkingen. ‘Een logopediste op een school voor Doven 

en Slechthorenden nam saxofoonlessen bij Saxofoonworkshops. 1 + 1 werd zo 3’, aldus 

Maurice Schmitz van ArtMARK.  

 

Logopediste Annemarieke Heeren heeft samen met muziekdocent Hein Pijnenburg 

(Saxofoonworkshop) en bureau ArtMARK plannen gemaakt voor het project “Sax voor dove 

oren”. Saxofoonworkshop zorgt voor de praktische en artistieke uitvoering, ArtMARK treedt 

op als producent. 
 

 

 

Er wordt samen muziek gemaakt, met gebruik van een saxofoon. 

Doordat het instrument op de buik ligt, kan fysieke 

trillingsinformatie overgedragen worden aan de spelers. Niveaus van 

slechthorendheid kunnen uiteenlopen, maar in alle gevallen is 

daadwerkelijk horen met trillingsinformatie vanuit hoofd, mond, 

lippen en lichaam mogelijk. Aan de hand van een gesimplificeerde 

notatiemethode en met visuele ondersteuning wordt daadwerkelijk 

muziek gemaakt. 
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In aanloop naar het project zijn pilots gedraaid op een school voor kinderen met een 

auditieve beperking. Dit alles om meer zicht te krijgen op de hoorervaring en de eventuele 

aanpassingen die gedaan zouden moeten worden. De dove docenten op deze school hebben 

als eerste de workshop gevolgd, daarna de kinderen.  

Annemarieke Heeren: ‘De pilotgroepen bestonden uit ongeveer 8 personen. Sommigen 

gebruikten hoorapparatuur, anderen een cochleair implantaat, maar er waren ook 

deelnemers zonder toestellen. De uiteindelijke aanpassingen die zijn gedaan met betrekking 

tot de workshop waren minimaal en bestonden voornamelijk uit meer visuele ondersteuning. 

Instructies werden bijvoorbeeld ondersteund met gebaren en er werd meer gebruik gemaakt 

van het bord. Ook is er nu nog meer tijd voor de hoorervaring, het beleven van het 

instrument in zijn geheel; horen en voelen dus’.  

 

Op veel scholen voor dove kinderen is muziekeducatie geen vast onderdeel van het 

curriculum. Muziek wordt in beperkte mate wel aangeboden binnen de reguliere lessen en 

de hoortraining die gegeven wordt door de logopedist. Muziek wordt hier gebruikt als 

middel om buitenmuzikale doelen te verwezenlijken. Dit kan zijn op het gebied van 

concentratievermogen, uitbreiden van de woordenschat of sensomotorische ontwikkeling.  

 

Het Fonds voor Cultuurparticiptatie waardeert het dat door middel van het project actieve 

muziekbeoefening gestimuleerd wordt bij een groep, die anders niet of nauwelijks hiermee 

in contact komt en ook niet de mogelijkheden heeft om dit op brede schaal te doen. 

 

Maurice Schmitz: ‘Het meest opmerkelijke uit de pilots was wel de ontdekking dat het voor 

veel van de deelnemende kinderen/jongeren de eerste keer was, dat überhaupt iemand 

muziek onder hun aandacht bracht! Ze waren gefascineerd door het geluid van een saxofoon 

en vonden het geweldig. We openen dus letterlijk een nieuwe en ongekende wereld’. 

 

Dove en slechthorende kinderen hebben vaak alleen te maken met de uiterlijk waarneembare 

verschijningsvorm van muziek. Maar pas als je gaat spelen en/of luisteren naar muziek, kun 

je betekenis of waarde hechten aan de noten en tekens. Dit kan alleen als je innerlijk een 

klank vormt, of als je de muziek met behulp van stem of instrument tot klinken brengt.  

 

 

Ria Frowijn beschrijft in Muziek Leren: ‘Drumles. De jongen 

slaat ingespannen op zijn trommels. Hij voelt het geluid. 

Hij ziet de bekkens bewegen. Hij hoort alleen het donkere 

bonzen van de bassdrum’. 
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Kunst kan sociaal en emotioneel veranderingen teweeg kan brengen. Muziek bewerkt een 

integratie tussen beide hersenhelften, neuroloog Oliver Sachs heeft hierover geschreven in 

zijn Musicophilia. Voor de ontwikkeling van een kind is dit van wezenlijk belang. In de 

hulpverlening kan muziek ingezet worden om harmonie in de geest te bewerkstellingen. 



  

Door gevoelens in muziek te projecteren, kan dit gevoel nog een keer doorleefd worden wat 

een ingang kan zijn om een hulpvragende dit gevoel te laten accepteren. Musiceren 

bevordert ook de geheugenfuncties: het onthouden van tekst, de koppeling van tekst aan 

een voorwerp of het bieden van structuur in een dag. 

 

In de geestelijke gezondheidszorg is ‘snoezelen’ een creatieve vorm waardoor cliënten in 

aanraking komen, letterlijk, met prikkels die kunstvormen kunnen geven. In een 

belevingskamer is de textuur van de wanden uitgedacht, wordt er gespeeld met licht en 

kleur en is alles geschikt om aan te raken. Uitnodigende muziek kan aansporen om 

kinesthetische en visuele ervaringen te versterken. In de praktijk zal dit betekenen dat voor 

sommige leerlingen het opendraaien van de volumeknop voldoende is, anderen zullen door 

de trillingen in hun lijf de resonerende klank ervaren.  

 

Het luisteren naar klanken en timbres staat ook bij de saxofoonworkshop centraal. Alhoewel 

de jongeren zijn zoals alle jongeren, verloopt de workshop iets langzamer en wordt het 

moment van ensemblespel verder uitgesteld. Maar de inhoud van de workshops is 

vergelijkbaar met de saxofoonworkshops die elders gegeven worden.  
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Bureau ArtMARK ontwikkelt concepten en organiseert projecten, in opdracht van derden, die 

te maken hebben met kunst, cultuur, communicatie en educatie. Zij geloven in de 

verbeeldingskracht en toegevoegde waarde van kunst en cultuur voor ieder mens. In 

samenwerking met de Nationale Hoorstichting hebben zij eerder een project ontworpen over 

gehoor: Muziek en (Geh)OOR. Dit project bestaat uit gastlessen waarbij bekende muzikanten 

naar scholen gaan en daar hun passie voor, soms harde, muziek delen met de scholieren. 

Vervolgens benoemen zij ook het oor als een belangrijk instrument. En als vanzelf komt dan 

aan de orde dat het verstandig is om voorzichtig om te gaan met harde muziek.  

 

Wanneer de onderwijshervormingen doorgang vinden, zoals het huidige kabinet Rutte deze 

voorstelt, zullen vakleerkrachten op basisscholen en middelbare scholen ook steeds meer te 

maken krijgen met leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs 

stromen of meteen in het regulier onderwijs stappen waar vroeger een andere keuze zou 

worden gemaakt. Dit betekent dat muziekdocenten ook vaker te maken krijgen met 

leerlingen die ernstige gehoorbeschadigingen hebben of doof zijn. Het is dan de taak van de 

docent om ook deze leerlingen muziek te laten ervaren en op de hoogte te zijn van de 

ontwikkelingsproblematiek.  



  

En dan moet inderdaad het geluid af en toe harder aangezet worden en zijn 

luistervaardigheidopdrachten voor deze leerlingen soms onmogelijk. Maar de meeste piano’s 

kunnen het hebben wanneer er een keer harder aangeslagen wordt. En spelen met ritme lukt 

ook wanneer je niet alles hoort. Ritme kun je ervaren, voelen in je lijf. Muzikaal gezien gaat 

het meer om breedte dan om diepgang. De sociaal-emotionele waarde van muziek is voor 

iedere leerling relevant.  

 

 

 

 

Annemarieke Heeres: ‘Kunsteducatie en dan met name 

muziekeducatie wordt naar mijn mening in te beperkte 

mate aangeboden aan deze doelgroep. Door het 

uitvoeren van de pilots weten we inmiddels dat er veel 

mogelijkheden zijn voor deze leerlingen en dat ze tot 

veel in staat zijn. En nog belangrijker, je hebt geen 

goede oren nodig om te kunnen genieten van het 

maken van muziek!’ 
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De leerlingen die geparticipeerd hebben in de pilot van (H)Oorsax waren enthousiast en 

gemotiveerd. Kunstvakonderwijs is voor iedere leerling waardevol. 

 
  

  
  
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 


