
In Free as a Songbird leren nieuwkomerskinderen
zingend de Nederlandse taal. Woordenschat, uitspraak
en klankvorming is als leidraad door de lessen
verweven. Naast onze liedjes, schrijven de kinderen hun
eigen songs en raps. Zo wordt leren heel leuk!

Onze muziekmethode sluit aan op de taalmethodes die
bij veel nieuwkomersklassen wordt gebruikt en zijn
gebaseerd op de BAK woordenlijst. De lessen zijn in
samenwerking met muziekdocenten,
muziektherapeuten en taalprofessionals ontwikkeld en
in 40 lessen worden alle thema's muzikaal behandeld. 

Als je een liedje 'in je hoofd' hebt herhaal je in gedachte
of zingend vanzelf al heel vaak bepaalde woorden. Op
deze manier oefenen de kinderen de hele week door op
een leuke manier de taal, wat tegelijkertijd de fluency
bevordert. 

Klankvorming en uitspraak is een onderdeel dat vaak
wordt overgeslagen in het aanleren van een taal,
woordbegrip staat meestal voorop. Met grappige
zangoefeningen geven we daar heel bewust aandacht
want zingend gaat dat veel makkelijker!

Free as a songbird
M u z i e k - &  T a a l  v o o r  n i e u w k o m e r s

“Woorden schieten te kort, zo mooi was het.

Ontzettend bedankt voor dit mooie initiatief!”

 

- De Regenboog Groep Amsterdam -

https://www.lowan.nl/po/lesmateriaal/bak-lijst


 De muziekles 

ervaren kinderen het samen

zingen als ‘leuk’ en hebben zij niet

gevoel dat ze aan het leren zijn; 

is het goed voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling;

draagt het project bij aan de

integratie en sociale cohesie

heeft het zingen van Nederlandse

liedjes een meerwaarde voor de

klankontwikkeling, fluency van de

uitspraak en het begrijpend

luisteren (lezen);

helpt het in de toekomst bij

schoolsucces en gelijke kansen in

het onderwijs;

en natuurlijk: muziek maakt slim!

Met het schrijven van liedjes vertellen

de kinderen hun eigen verhaal en

oefenen (ongemerkt) de

schoolwoorden.

De muzieklessen zorgen voor een

sociaal element in het leerproces,

want samen zingen is volgens ons een

van de beste manieren om nieuwe

vrienden te maken, muziek verbindt.

Daarnaast:

‘Every child is a different kind
of flower and all together

make this world a beautiful
garden.’

 
- Fred Rogers -

Door middel van onze lessen

prikkelen we kinderen op een

andere manier dan normaal. 

Dit doen we zodat de kinderen

zichzelf durven te ontplooien.

Hierdoor komen er talenten naar

voren, die anders niet altijd

zichtbaar zijn. 

Het creëren van een veilige en

plezierige leeromgeving draagt

eraan bij dat de kinderen zichzelf

echt durven te laten te zien en zich

vrij voelen door middel van muziek. 



 Muziekonderzoek is hot!

Wetenschappers hebben stijgende
belangstelling voor de invloed van muziek op de
hersenen. 
Hun voorlopige conclusie: 

Zingen en musiceren ondersteunt de
ontwikkeling van sleutelvaardigheden als
luisteren en lezen en stimuleert de emotionele
intelligentie.

Het Jeugdcultuurfonds Nederland vroeg
wetenschapsjournalist Mark Mieras om het
onderzoek op een rijtje te zetten. Dit is te
lezen op de website:
www.muziekmaaktslim.nl. 

Erik Scherder vertelde in Psychologie
Magazine dat muziek luisteren en spelen onze
brein netwerken niet alleen actief houdt, het
versterkt ze ook. 

De muziek netwerken blijken intensief verbonden te zijn met de
taalgebieden, waardoor muziek ons taalgevoel kan stimuleren. 

Ook is gebleken dat kinderen die pianoles krijgen, betere verbindingen
ontwikkelen tussen gebieden in de voor- en achterkant van hun brein, 
wat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van hun empathische
vermogens. 

We zijn super trots

dat Free as a

Songbird in januri

2023 van start gaat!

http://www.muziekmaaktslim.nl/


De docenten lopen vooraf ook een dagje

mee op de school waar zij les gaan geven. 

Zo krijgen zij een inkijkje in hoe er met de

kinderen wordt omgegaan en ontwikkelen

op die manier feeling in de communicatie

en omgang met kinderen uit verschillende

culturen en met een rugzakje.

De docenten gaan niet in op eventuele

trauma's want wij zijn geen

muziektherapeuten, maar zijn zich wel

bewust dat dit mee kan spelen in de

omgang met een kind en kunnen daar

pedagogisch verantwoord mee omgaan.

Een veilige, gestructureerde les waar het

fijn samen muziek maken centraal staat,

waar kinderen zich welkom voelen en waar

zij samen plezier kunnen hebben. Dat op

zichzelf heeft al een positieve invloed op

kinderen die veel mee hebben gemaakt.

De muziekdocenten 

Onze muziekdocenten hebben ruime ervaring in het geven van muziek
groepslessen en wij werken zoveel mogelijk samen met muziekdocenten die al
eerder met nieuwkomerskinderen hebben gewerkt. Omdat de doelgroep
anders is dan in het reguliere onderwijs en wij het belangrijk vinden dat
docenten een veilige leeromgeving kunnen bieden aan o.a. kinderen die vanuit
oorlogssituaties getraumatiseerd zijn, worden onze muziekdocenten vooraf
getraind in het omgaan met nieuwkomerskinderen en onze lesmethode. 

"Look towards 
the sunshine and shadows

will fall behind you"
 

- Walt Whitman -
 



Aan het eind van het project is er een

concert op school waarbij de

kinderen met professionele musici

optreden. We werken samen met

artiesten in hun mid-career om hen

via dit project een podium te bieden

en zorgen voor variatie in de

muziekstijlen (pop, jazz,

wereldmuziek). Voorop staat dat

kinderen ervan genieten, lekker mee

kunnen swingen en de liedjes ‘cool’

vinden. 

Kinderen willen tegenwoordig wat

anders dan 20 jaar geleden en

daarom bewegen wij daarin mee. Wel

houden we de muzikale kwaliteit in

acht, zoals bijvoorbeeld het gebruik

van echte instrumenten (en niet

elektronisch) en geschoolde

zangers/zangeressen. 

Wij werken ook met musici die zelf als

vluchteling naar Nederland zijn

gekomen. Met hen als rolmodel

hopen wij de kinderen te inspireren

ook hun dromen na te leven. 

Ook doen er singer-songwriters en

rappers mee aan het project, zodat

er echt een variëteit aan artiesten is

om de kinderen te inspireren. 

Iedere artiest heeft een passie in het

werken met kinderen en brengt de

liefde voor muziek (en taal) op hen

over. 

Het concert is interactief, waarbij de

kinderen de hoofdrol spelen en

samen met de musici optreden. 

Het concert 

 

Samen met Feras Khouri (piano) en Modar Salama (percussie) zingt ze voor ons. 
Ze brengen muziek die ons nauw aan het hart ligt; muziek uit het Midden-Oosten 
maar ook muziek uit de westerse klassieke traditie. Ze brengen deze twee verschillende
werelden samen en bouwen bruggen tussen westerse – en niet-westerse culturen.

Een van onze solisten is Mireille
Bittar, een Syrische zangeres
die studeerde in Damascus en
aan het Conservatorium van
Amsterdam. 
Ze is oprichter en artistiek leider
van het Mozaïek ensemble en
trad op in vele opera's en
bekend van 'We Want More'.



Doet u mee?

Ook bij u op school?
In de beginfase van het project hebben wij plek voor 20 nieuwkomersklassen.

Starten kan vanaf januari 2023 en de inschrijving is nu geopend. 

Financiering
Dankzij de bijdrage van diverse fondsen is

een groot deel van dit project gefinancierd.

Aan de scholen vragen wij een bijdrage van

350 euro per periode van 16 lessen +

concert. 

Er zijn mogelijkheden dit bedrag te

financieren zodat uw school er geen kosten

aan heeft, zoals het Voucherbeheer

(Amsterdam) of 'Cultuur voor ieder kind' en

de lupsumgelden  (Utrecht).

+31652595240

soundsforfreedom.amsterdam@gmail.com
 

Alles moeten achter laten en opnieuw
moeten beginnen in een ander land, vraagt
enorm veel van een kind. Elk kind heeft
recht op bescherming, veiligheid, liefde 
en educatie.

Samen zorgen we voor een mooiere
toekomst; voor hen die ons het hardst nodig
hebben. Doet u met ons mee? 

Voor interesse of meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.  

www.soundsforfreedom.com

Partners

www.maagdenhuis.nl

www.janivostichting.nl https://haella.nl/stichting/ www.arsdonandi.nl www.fundatiesobbe.nl

https://casterenshoeve.nlhttp://www.pwjanssensfrieschestichting.nlhttps://stos.eu

https://www.voucherbeheeramsterdam.nl/home
https://cultuurenschoolutrecht.nl/informatie/
https://www.lkca.nl/geldzaken/lumpsum/

