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Nederlands leren is een uitdaging, maar door te zingen wordt het leren van de 
Nederlandse taal leuk en toegankelijk. Muziekdocent Henk Muileman weet dit 
als geen ander. Als muziekdocent op Het Erasmus ISK in Almelo geeft hij les aan 
leerlingen die weinig of geen Nederlands beheersen. Samen met zijn leerlingen 
zingt hij Nederlandse liedjes als ‘Samen met u onder een paraplu’, ‘Mag ik dan 
bij jou’, ‘Een beetje verliefd’ en ’17 miljoen mensen’. In gesprek met Nathalie 
Gerritsen van Veluwen geeft hij tekst en uitleg.
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Het Erasmus in Almelo is een openbare scholenge-
meenschap voor voortgezet onderwijs met de opleidin-
gen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo, gymna-
sium en Internationale schakelklas (ISK).

‘Op Het Erasmus ISK werken we eraan om de leerlin-
gen naar een vervolgopleiding toe te leiden, passend 
bij hun mogelijkheden, leeftijd en talenten’, vertelt 
Henk Muileman. De herkomst van deze leerlingen vari-
eert en is mede afhankelijk van de politieke situatie in 
de wereld.

‘Het vak muziek staat in dienst van het algemene 
doel van onze ISK. Met behulp van muziek help ik de 
leerlingen met het verwerven van de Nederlandse taal 
en het kennismaken met de westerse cultuur’, aldus de 
muziekdocent. Op die twee punten ligt de focus van 
het onderwijs op de ISK, om er zorg voor te dragen dat 
de leerlingen voldoende zijn toegerust om door te 
stromen naar een vervolgopleiding. 

Wie een vreemde taal leert, heeft er (in ieder geval in 
het begin) baat bij om dat regelmatig zingend te doen, 
zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Proefperso-
nen die Hongaarse zinnen moesten nazingen, onthiel-
den de woorden beter en langduriger dan proefperso-
nen die die zinnen moesten nazeggen.1

Zingen gaat meestal langzamer dan spreken. Als je 
woorden langzamer uitspreekt, is er meer tijd om stil te 
staan bij de afzonderlijke klanken waaruit ze zijn opge-
bouwd. Door zinnen met simpele structuren een ritme 
en duidelijke intonatie mee te geven, blijven ze langer 
hangen in je hoofd. Af en toe kun je de zinnen mis-
schien zelfs gebruiken in een gewone gesprekssituatie. 

Inhoudelijk profiel
‘In de muziekles maak ik overwegend gebruik van het 
Nederlandstalig liedrepertoire. De liedkeuze sluit aan 
bij de taalvaardigheid van de leerlingen, de seizoenen, 
bij de religieuze en wereldlijke feestdagen en bij de ac-
tualiteit’, vertelt Henk Muileman.

Daarnaast wordt tijdens de muziekles aandacht be-
steed aan de eigen taal en cultuur van de leerlingen. 
Zij krijgen de gelegenheid om in de les door middel 
van muziek, zang en dans hieraan uiting te geven. Het 
Erasmus is een school voor openbaar onderwijs. Dit 
betekent dat in de school verdraagzaamheid een kern-
waarde is. Respect voor de overtuiging en opvattingen 
van anderen is vanzelfsprekend en ook voorwaarde 

voor het goed kunnen functioneren in een maatschap-
pij met een grote diversiteit op cultureel, religieus en 
politiek gebied.

We gebruiken geen muziekmethode. De muziekles-
sen worden gegeven in de beginnersklassen. Daar-
naast komt muziek in alle overige klassen in project-
vorm aan bod.

Werkvormen en differentiatie binnen de les
1. Zingen
Het aanleren van liedjes gebeurt tijdens de muziekles 
klassikaal, door voorzingen en nazingen.
Er wordt veel aandacht besteed aan het lezen van 
woorden en begrippen, en het oefenen van de beteke-
nis en de uitspraak. We zingen zowel klassikaal als in 
groepjes.
Toen op een maandagmorgen de leerlingen kletsnat 
van de regen binnenkwamen, schoot mij het liedje 
Samen met u onder een paraplu2 in gedachten. Het 
sloot precies aan bij het moment, en aan het einde van 
de les wist iedereen wat een paraplu is. We hebben het 
daarna nog veel gezongen. De beginners eerst alleen 
nog het refrein, maar later konden we de teksten van 
de verschillende personages met behulp van de video 
helemaal meezingen.

2. Luisteren
Met behulp van luisteropdrachten, spelvormen, musi-
ceervormen en/of bewegingsactiviteiten luisteren de 
leerlingen actief en geconcentreerd naar muziek, waar-
bij zij hun waarnemingen met beweging, taal of tekens 
uiten. Een en ander vindt klassikaal plaats en wordt ver-
volgens door de leerlingen individueel of in kleine 
groepjes uitgewerkt.
In de les Muziek en emotie vraag ik de leerlingen om 
tijdens het luisteren verschillende emoticons te koppe-
len aan een aantal muziekstukken, zoals The arrival of 
the queen of sheba (Händel) en Formidable (Stro-
mae). De leerlingen ervaren hoe de muziek kan samen-
vallen met gevoelens als woede, geluk, blijheid, ver-
liefdheid, angst en verdriet. We zoeken naar verklarin-
gen door terug te gaan naar herinneringen.

3. Spelen
De leerlingen maken actief kennis met djembé, trom 
en andere slaginstrumenten. De liedjes worden door 
de leerlingen ritmisch begeleid. Daarnaast krijgen de 
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‘   ’
Wie een vreemde taal 
leert, heeft er baat bij 
om dat regelmatig 
zingend te doen

‘   ’
In de muziekles maak ik 
overwegend gebruik 
van het Nederlandstalig 
liedrepertoire
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leerlingen gelegenheid om de krar, de gitaar, de blok-
fluit en het keyboard uit te proberen. 
De krar is een oeroud snaarinstrument, dat in de Eritre-
se volksmuziek veel gebruikt wordt. De groep jongeren 
uit Eritrea en uit het aangrenzende Ethiopische gebied 
gun ik, net als alle anderen, hun gevoel van eigenwaar-
de, hun identiteit en hun emancipatie. Op mijn verzoek 
heeft een van de leerlingen van Het Erasmus praktijk-
onderwijs een krar gebouwd voor de ISK-leerlingen. 
Sindsdien wordt er veel gebruik van gemaakt!

 Samenwerking met andere vakken
Er is samenwerking met andere vakken in projectvorm.
Twee keer per jaar, in november en april, vindt op onze 
school Almelo zingt Nederlands plaats.

De Internationale schakelklas van Het Erasmus en het 
Taalpunt Almelo3 organiseren dit voor alle leerlingen 
van de ISK en voor anderstaligen uit heel Almelo met 
hun taalcoaches.

Tijdens de mentorlessen en tijdens de muzieklessen 
worden de liedjes geoefend. Speciaal voor Almelo 
zingt Nederlands wordt er een zanger of zangeres en 
een instrumentalist uitgenodigd die er samen met alle 
aanwezigen een vrolijke boel van maken (https://you-
tu.be/__gAK9sFPv4).

Eenmaal per jaar organiseren we Erasmix. Dit is een 
open podium voor de leerlingen van de ISK. Er wordt 
opgetreden met zang, muziek en dans. Eenmaal per 
jaar is er voor de leerlingen van de ISK een workshop-
dag bij Studio154. Op deze dag nemen de leerlingen 
deel aan workshops met muziek, drama en/of dans.

Materialen
Het muzieklokaal is uitgerust met een digibord, dat is 
aangesloten op een geluidsinstallatie.  

De geluidsinstallatie is mobiel, de Nowsonic Road-
trip 508. Zij bestaat uit een versterker met twee luid-
sprekers plus statieven, twee microfoons plus statieven 
en de bijbehorende kabels. We beschikken over een 
aantal keyboards, akoestische gitaren, een elektrische 
gitaar plus versterker, heel veel blokfluiten, een drum-
stel, drie snaredrums, twintig sets drumsticks, tien 
djembés, een krar, en heel veel kleine slagwerkinstru-
menten. Veel van deze instrumenten zijn aan de ISK ge-
schonken, na een oproep op Facebook.

 
De liedjes
Zoals eerder gezegd sluit de liedkeuze aan bij de taal-
vaardigheid van de leerlingen, bij de seizoenen, bij de 
religieuze en wereldlijke feestdagen en bij de actuali-
teit. Om de woorden en zinnen van de liedjes in te slij-
pen is het belangrijk veel te herhalen, kort na elkaar 
maar ook verspreid over het jaar.

Liedjes die we zingen met de leerlingen op beginners-
niveau, die nog weinig Nederlands kunnen spreken, 
zijn bijvoorbeeld:
• Ik zie de zon
• Er brandt een vuur
• Hoofd, schouders, knie en teen
Dit zijn korte vrolijke liedjes, met herkenbare begrippen 
en woorden, en goede mogelijkheden voor interactie 
en beweging.

Voor de middenniveau leerlingen, die de Nederlandse 
taal al wat meer beheersen, zijn er liedjes met refreinen 
en coupletten. De liedjes zijn te vinden op YouTube, 
vaak met de gezongen tekst in beeld.

De inhoud en betekenis van de tekst maken we dui-
delijk via gesprek, lesbladen, rollenspel, klassengesprek 
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enzovoort. De eerste uitdaging wordt steeds het mee-
zingen van de refreinen, de coupletten komen later. 

Liedjes die hiervoor gebruikt worden zijn bijvoor-
beeld:
• Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
• Samen met u onder een paraplu
• Zwart Wit
Bij de keuze van de liedjes is er uiteraard ook inbreng 
van de leerlingen. Zo kwamen op ons liedrepertoire bij-
voorbeeld terecht:
• Mag ik dan bij jou?
• Als het avond is
• Het is goed
Twee liedjes hebben een Arabische melodie. Ik heb de 
liedjes een Nederlandse tekst gegeven.
• Waar ben ik?
• Yamama Beida
‘We hebben gemerkt dat de leerlingen op onze ISK erg 
veel baat hebben bij de muzieklessen en dat ze er ook 
met veel plezier aan deelnemen. Ook de extra activitei-
ten zoals Erasmix, Almelo zingt Nederlands en de 
workshops worden enorm gewaardeerd. En dat is voor 
mij als muziekdocent waar het om draait’, vertelt Henk 
Muileman enthousiast. 

Henk Muileman
Nathalie Gerritsen van Veluwen

Henk Muileman is muziekdocent op Het Erasmus ISK in 
 Almelo. Per 1 augustus 2020 is hij met pensioen gegaan. 

Al zijn verzamelde lessen en liedjes stelt hij graag beschik-
baar aan ieder die er gebruik van wil maken. Ze zijn te 
vinden op de LOWAN-site onder ‘lesmateriaal’: www.

 lowan.nl/vo/lesmateriaal/muzieklessen-isk-almelo
 Correspondentie: h.muileman@het-erasmus.nl

Nathalie Gerritsen van Veluwen is communicatiemedewer-
ker op het Erasmus College. 

 Correspondentie: n.gerritsen@het-erasmus.nl.

Noten
1. Ludke, K. M., Ferreira, F. & Overy, K. (2014). Singing can 

facilitate foreign language learning. Mem 
Cogn 42, pp. 41-52. https://doi.org/10.3758/s13421-
013-0342-5

2. www.youtube.com/watch?v=nPJe91Gupqo
3. Het Taalpunt Almelo verzorgt taallessen voor volwasse-

nen. De taallessen vanuit het Taalpunt worden gegeven 
door vrijwillige taalcoaches die gekoppeld worden aan 
een taalmaatje. Het Taalpunt is een samenwerking tus-
sen Scoop, ROC, Bibliotheek Almelo en Stichting Lezen 
en Schrijven. 

4. Studio15 is een samenwerking tussen Kaliber Kunsten-
school en Avedan Jongerenwerk en biedt gratis activi-
teiten met als doel talentontwikkeling voor jongeren in 
Almelo tussen de 12 en 30 jaar op het gebied van mu-
ziek, dans, film, fotografie, evenementenorganisatie, on-
dernemerschap, theater en meer. 

 Voor meer info: www.studio15almelo.nl.




