Cursus Train de Trainer
Muzikaal Spel
In September 2022 start vanuit het Lectoraat Muziek in Onderwijs van Hogeschool
Leiden de cursus ‘Train de Trainer Muzikaal Spel’. Deze training komt voort uit een
meerjarig onderzoek naar het muzikale spel van kleuters en naar hoe leerkrachten dit
spel kunnen aanbieden en begeleiden. Deze training wordt financieel mede mogelijk
gemaakt door het Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP).
Inhoud van de cursus
De cursus ‘Train de Trainer Muzikaal Spel’ richt zich op docenten met een muziekpedagogische achtergrond die willen leren werken met muzikaal spel met kleuters, om
hier uiteindelijk leerkrachten van groep 1/2 in te kunnen trainen.
Voor deze cursus ga je zelf in een kleutergroep aan de slag met het aanbieden en
begeleiden van muzikaal spel. Je leert het muzikale gedrag van kinderen te observeren
en te interpreteren. Ook oefen je met het meespelen en het geven van impulsen aan
het spel van kinderen om hiermee hun muzikale ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast
ga je de leerkracht van deze groep in deze vaardigheden trainen.
In de cursusbijeenkomsten zal worden gewerkt aan de volgende onderdelen:
•
kennisverwerving rondom spel,
•
kennisverwerving rondom het muzikale spel van jonge kinderen (4/5 jaar), en de
muzikale ontwikkeling die zij hierin doormaken,
•
observatievaardigheden (o.a. met eigen 'geschoten' filmmateriaal),
•
verschillende impulsen die je aan het spel kunt geven om de muzikale
ontwikkeling van kinderen te stimuleren,
•
vaardigheden voor-/aanpak van de begeleiding van leerkrachten met betrekking
tot muzikaal spel.
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Tijdsinvestering
De tijdsinvestering voor deze cursus
bedraagt ongeveer 2 à 3 uur per week,
gedurende de maanden dat je met de
cursus bezig bent (dit is inclusief het
werken in de basisschool).
Tijd en plaats
De cursus vindt plaats op zaterdagochtend van 10:30 tot 13:30 uur (incl. 30
minuten pauze) en loopt van september
2022 tot mei 2023. De maanden
december en januari zijn vanwege grote
drukte op basisscholen/ hogescholen
vrijgehouden.
Drie van de bijeenkomsten zijn live in
Utrecht*, de overige bijeenkomsten zijn
online. De bijeenkomsten zijn gepland op
de volgende data:
3 september 2022
1 oktober 2022
5 november 2022
4 februari 2023
12 maart 2023
8 april 2023
20 mei 2023

Live in Utrecht
Online
Online
Live in Utrecht
Online
Online
Live in Utrecht

*Locatie (onder voorbehoud):
Zalencentrum RINO Groep, Oudenoord
6, 3513 ER Utrecht.
Aantal deelnemers
Om de cursus te kunnen laten starten
zijn minimaal 8 deelnemers nodig. Het
maximale aantal deelnemers is 12. Bij
meer aanmeldingen dan 12, zal voorrang
worden gegeven aan NMP-leden.

Stageplaats
De voor deze cursus benodigde
stageplaats wordt door de cursist zelf
geregeld (kleutergroep + te trainen
leerkracht). Er moet toestemming zijn
voor het filmen van kinderen ten
behoeve van educatieve doeleinden.
Afsluiting en certificering
Voor de afsluiting van de cursus maak je
een aantal werkstukken en verslagen die
direct zijn gerelateerd aan je werk in de
praktijk. Bij voldoende aanwezigheid en
afsluiting ontvang je het certificaat ‘Train
de Trainer Muzikaal Spel’, uitgegeven
door Hogeschool Leiden.
Docent
De cursus wordt verzorgd door
Christiane Nieuwmeijer, Lector Muziek in
Onderwijs bij Hogeschool Leiden.
Kosten
Cursus: €1050, dit is inclusief koffie, thee
en lunch op de fysieke cursusdagen.
Materiaalkosten: €50
Inschrijven
Inschrijven voor deze cursus kan tot 15
juni 2022. Stuur hiervoor een mail naar:
boonzaaijer.t@hsleiden.nl

