
Deze publicatie is ter gelegenheid van vijf jaar pionieren 
met zingen en storytelling in het vmbo.
 
Vocal Statements vroeg Bouchra Dibi, Machteld de Jong, 
Somya Bouzaggou en Maite van der Marel ieder
vanuit hun eigen ervaring en perspectief iets te zeggen
over waarom zingen en cultuureducatie verschil kan 
maken voor jongeren die opgroeien in deze tijd. 
En wat de professional die werkt op het raakvlak van de 
kunsten, onderwijs en jeugdwerk nodig heeft.

Vijf jaar 
pionieren 
met muziek 
in het vmbo



Vijf jaar Vocal Statements
In schooljaar 2017/2018 begint operamaker Anthony 
Heidweiller met een team van muziekdocenten aan een 
droom. Anthony’s antwoord op de vraag uit de samenleving 
naar meer diversiteit in de kunsten is: “de verandering van 
morgen begint met nú luisteren naar de stem van jongeren 
die opgroeien in deze tijd. Als 50% van de jongeren op het
vmbo zit, laten we dan beginnen met cultuureducatie in de
vmbo-scholen in cultureel diverse wijken”. 

Van de intimiteit van het klaslokaal 
naar de grote zaal van TivoliVredenburg 
De eerste twee jaar werkt Vocal Statements met zeven 
scholen uit Utrecht en omgeving toe naar twee memorabele 
concerten in de grote zaal van TivoliVredenburg. 900 
jongeren die samen zingen met een band van VOS-
docenten, zij aan zij op het podium. Als de Syrische pianist 
en artist in residence Aeham Ahmad opkomt, kan je een 
speld in de zaal horen vallen. 

Abu, leerling Trajectum College: “het lied ging over vrijheid. 
Iedereen vond het mooi volgens mij. Toen de pianist 

opkwam, sprak hij even met mij. Hij wist dat ik Arabisch kan; 
ik ben half Somalisch. Dus we begrepen elkaar. (…) Wat hij 
heeft bereikt… echt cool. In de oorlog ging hij pianospelen 

op straat. Toen stopte de oorlog en keek iedereen naar hem. 
Bizar dat hij zijn familie achter moest laten. Nu mist hij zijn 

ouders. Maar hij is nooit gestopt met muziek maken. 
Je moet altijd doorgaan.”

Daardoor komen jongeren tot bloei
De concerten zijn een succes, Vocal Statements krijgt de 
Gouden C prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Maar 
na de grote zaal van TivoliVredenburg raakt muzikaal leider 
Rohan Poldervaart ervan overtuigd dat de volgende stap in 

de kleinschaligheid zit en in meer maatwerk per school. Het 
is de ontmoeting met leerlingen in de klas, die via samen 
zingen en storytelling een basis van vertrouwen, veiligheid 
en openheid creëert. 

Rohan: “Als we als docent veel meer op zoek gaan naar 
onze eigen kwetsbaarheid dan krijgen we ook meer 

kwetsbaarheid van leerlingen te zien. Een leerling zei tegen 
mij: ‘je leert eigenlijk jezelf steeds beter kennen. (…) Soms 

denk ik: wie ben ik eigenlijk? En wanneer ik sommige 
oefeningen doe met Vocal Statements dan ga ik daar dus 

echt over nadenken.' ”

Na een bijeenkomst met muziekdocenten begint 
Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken van de 
Hogeschool InHolland onze zoektocht naar cultuursensitief 
muziekonderwijs te volgen. Midden in coronatijd reageert 
ze in een interview op Rohan: “Als je opgroeit met verhalen 
over ‘er is iets met je geloof’ of ‘jij bent van kleur’ dan 
maakt je dat kwetsbaar. Het is heel belangrijk dat jongeren 
zich herkennen in docenten en in elkaar. Dan spelen 
verschillen een minder grote rol. Want dan verhoud je je tot 
elkaar als mens en dat geeft veiligheid. Daardoor komen 
jongeren tot bloei.”

Muziek als onderdeel van het curriculum
Op Trajectum College in Overvecht wordt Vocal Statements 
vanaf 2019 onderdeel van het programma Mijn Traject dat 
gaat over persoonsvorming, burgerschap en talent. En 
het Globe College in Kanaleneiland bouwt aan een profiel 
Podium voor vmbo’ers. Vocal Statements verzorgt hierin 
het zingen met de eerstejaars. Zangdocent Aarti Prins, 
VOS-docent van het eerste uur, staat inmiddels met één 
jaar onderbreking voor het vierde jaar op Globe samen met 
Muco Haficovic, muziekdocent van de school voor de klas. 

Aarti: “je kan leerlingen bereiken via je eigen persoonlijke 
ervaringen of het verhaal dat je met je meedraagt. Elke les 
kan anders uitpakken. Ik ben nogal perfectionistisch maar 

heb geleerd dat je af en toe ook onderuit mag gaan. Het 
even niet weten, kan ook krachtig zijn.”

Een Vocal Statements docent spreekt met de klas over 
wat jongeren belangrijk vinden. Het gaat over thema’s 
als toekomst, vriendschap en familie. Leerlingen zeggen 
hun persoonlijke statements terwijl de rest van de groep 
zingt. Er wordt gebouwd aan een gevoel van veiligheid 
en openheid zodat jongeren naar elkaar luisteren en zich 
gehoord voelen.

Coronakansen
De impact van de coronamaatregels op leerlingen, hoe het 
niet samen kunnen komen hen raakt in hun persoonlijke 
ontwikkeling, versterkt onze focus op hoe muziek en 
creativiteit kunnen bijdragen aan de kansen van leerlingen.  

Met de eersteklassen van het Globe College op 
Kanaleneiland en Trajectum College in Overvecht 
experimenteren we in juni 2020 voor het eerst met video. 
De muziekclips zijn een krachtig statement van de jongeren 
over hoe zij zich voelen. En het levert een verbreding in 
onze aanpak op naar andere presentatievormen. Theater, 
animatie, beeldend en multimedia zijn sinds corona niet 
meer weg te denken uit onze projecten. 

Lesgeven in het cultureel diverse vmbo
Muziek en kunst zijn geen vanzelfsprekendheid in het 
vmbo. Kijk alleen al naar de 40 uur die er voor CKV staan 
in de wettelijke richtlijnen tegenover 120 en 160 uur op de 
havo en het vwo. Op de meeste conservatoria is de 
docentenopleiding docent niet op deze doelgroep gericht. 
Daarom is een coachingsprogramma on the job inmiddels 
vast onderdeel van werken bij Vocal Statements. Docenten 
vinden, enthousiast maken (en houden) voor lesgeven in 
het vmbo is een belangrijke missie. De conservatoria van 
Zwolle en Utrecht zijn met name een kweekvijver. In 2021 
geven Rohan Poldervaart en Carmen Hovestad voor het 
eerst samen les aan studenten docent muziek van Artez op 
locatie in een school. 

Carmen: “Het model voor nieuw muziekonderwijs begint bij 
de leerlingen zelf, bij wat zij nodig hebben. Hoe kunnen wij 
onze studenten opleiden om die leerling te gaan zien? Daar 
heb je goede voorbeelden voor nodig, scholen en pioniers 

in het vmbo die een voorbeeldfunctie kunnen geven. De 
tekentafel? Nee de leerling! Die staat centraal in plaats van 

je eigen muzikale overtuiging. Natuurlijk is die ook van 
belang maar … waarom sta je voor de klas? Waarom ga je 
zingen met een klas? En hoe doe je dat op zo’n manier dat 

het de leerling iets gaat brengen?“

Een nieuwe periode breekt aan
De visie van Anthony Heidweiller op diversiteit en inclusie 
en die van Rohan Poldervaart op lesgeven in het vmbo zijn 
het fundament onder de aanpak van Vocal Statements. 
Als deze twee inspirerende grondleggers kort na elkaar in 
2021 en zomer 2022 afscheid nemen, besluit zakelijk leider, 

bestuurder Saskia van de Ree om niet meteen op zoek 
te gaan naar een nieuwe artistiek leider. Laten we eerst 
kijken naar de kracht die binnen het eigen docententeam 
aanwezig is! Carmen Hovestad (docent zang en 
docentopleider bij Artez) en theaterdocent Adanma Okoro 
fungeren de komende periodes als teamcoaches. 

Adanma: “Echt contact maken, in gesprek met leerlingen 
gaan. Jezelf afvragen: ‘wat wil die leerling mij vertellen?’ 
Land met ze! Ga een gesprek met ze aan: ‘wat is voor jou 
belangrijk? Waar zit jij met je hoofd?’ Je wilt de jongeren 
verbeeldingskracht meegeven. Dat ze door de magie van 

muziek en theater leren ervaren: ‘ik zie nu een heel andere 
kant van jou.’ Dat klasgenoten dat van elkaar 

meekrijgen en de buitenwereld ook!”

De expositie Dit is mijn Stem in het Stadhuis van Utrecht 
markeert na vijf jaar pionieren een volgende stap naar 
verankering van muziek in het vmbo. Hoe die toekomst 
eruit gaat zien? Saskia: “In gesprek met collega’s uit het 
werkveld zoeken we nu naar de beste vorm. Voor mij staan 
co-creatie met leerlingen uit krachtwijken en werken vanuit 
partnerschap met scholen voorop. Én ik ben nieuwsgierig 
hoe we nog meer een netwerk kunnen vormen. In de wijk 
bijvoorbeeld met collega’s uit het buitenschoolse. En in 
het land met andere voortrekkers met een passie voor 
het vmbo, praktijkonderwijs, onderwijs aan nieuwkomers, 
speciaal onderwijs.” 

Vocal Statements is grote dank 
verschuldigd aan grondleggers 
Anthony Heidweiller en Rohan 
Poldervaart, de Gemeente Utrecht en 
cultuurfondsen, onze partnerscholen, 
leerlingen uit het vmbo, 
praktijkscholen, speciaal onderwijs 
en mbo. Zonder hun stem zou Vocal 
Statements niet bestaan.

In vogelvlucht de weg 
die Vocal Statements 
met jongeren, partner-
scholen en een prachtig 
team van muziek- en 
kunstdocenten 
heeft afgelegd.



Ik ben de oudste van een gezin dat bestaat uit zeven 
kinderen. Mijn vader had twee banen zodat hij ons grote 
gezin kon onderhouden. Van huis uit heb ik kunst en cultuur 
niet meegekregen. Mijn ouders hebben dat ook nooit 
meegekregen, het zat niet in ons ‘systeem’. Mijn wereld 
speelde zich af in de bubbel van mijn eigen wijk. En die 
was klein. Totdat twee bewoners waaronder een juf die in 
de buurt woonde, kinderen regelmatig bij haar thuis liet 
komen om samen activiteiten te doen en dat was het waar 
ik in contact kwam met kunst en cultuur. Ik leerde spelletjes 
spelen, zingen en dansen. Ik leerde wat een museum is. Ik 
kwam in aanraking met boeken en vergaapte mij aan de 
prachtige collectie kunst die in hun huiskamer te zien was. 
Deze vrouwen waren geïnteresseerd in ons en wilden onze 
wereld verbreden. 

Neem de wijk Overvecht als voorbeeld: daar heb ik 
afgelopen periode mogen meemaken, horen en zien hoe 
Vocal Statements vanuit school jongeren heeft betrokken 
bij zang en muziek. Dit hebben ze gedaan door goed te 
luisteren naar wat deze jongeren bezighoudt en waar hun 
behoeftes liggen. Ik zag dat het muziekrepertoire hierdoor 
ook veranderde. Er worden liedjes en muziek gebruikt die 
de jongeren herkennen, die dicht bij hen staan omdat zij 
dat wel hebben meekregen. Hierdoor sluit Vocal Statements 
zich aan bij de belevingswereld van de jongeren en komt 
hun stem echt naar voren. Hoe prachtig en mooi is dat? 
Het gaat om erkenning van wie je bent en herkenning van 
muziek die zij wel kennen. 

Het gaat hier niet over zomaar even een muziekje of liedje. 
Nee, het gaat om de stem van jongeren te laten horen 
door zang en muziek. De letterlijke en figuurlijke stem. De 
jongeren hebben met persoonlijke statements laten zien 
wie zij zijn, wat hen bezighoudt, wat hun twijfels, vragen en 
dromen zijn. Door ze een stem te geven via zang en muziek 

DE STEM VAN 
JONGEREN
UIT KRACHT
WIJKEN

Wat je niet 
meekrijgt vanuit huis 

ga je meestal ook 
niet doen. 

Daar werd het zaadje gepland voor mijn interesse in kunst 
en cultuur en dat is belangrijk geweest voor de rest van 
mijn ontwikkeling. Ik kon mijzelf laten zien, mijn talenten, 
wie Bouchra echt is. Ik denk dat juf Cora en Annet niet 
beseffen hoe belangrijk dit is geweest voor mij.  
Bovenstaande geldt tot op heden voor heel veel kinderen 
in krachtwijken. Ja, krachtwijken schrijf ik met name. In deze 
wijken is enorm veel talent en kracht aanwezig maar er 
spelen ook grote problemen. Er is nog een wereld te winnen 
als het gaat om kunst en cultuur. Wat je niet meekrijgt 
vanuit huis ga je meestal ook niet doen. 

Bouchra Dibi

is de bubbel waar zij in zitten geopend. De weg naar zichzelf 
leren kennen, zichzelf ontwikkelen en hun wereld verbreden 
ligt open. 
 
Dit is een voorbeeld van waar ik heel graag een lans voor 
wil breken: Ik roep alle kunst- en cultuurinstellingen op 
om echt werk te maken van het bereiken van kinderen en 
jongeren in de krachtwijken. Kunst en cultuur is ondanks 
alle goede bedoelingen nog te vaak een elitair gebeuren. 
Het gaat om verbindingen leggen en kunst en cultuur uit 
de bubbel halen waar veel instellingen nog in zitten. Kunst 
en cultuur verbreedt namelijk niet alleen de wereld van de 
kinderen in de wijken. Het werkt ook andersom: de kunst- 
en cultuursector kan ook heel veel leren van hen. Door je te 
verdiepen in wat er in deze jongeren omgaat, hoe zij denken 
en waar zij behoefte aan hebben kun je samenwerken en 
de kansenongelijkheid een klein beetje kleiner te maken. 
Dat is de kern: dan kun je echt verbindingen gaan leggen 
en zijn we bezig de bubbels te doorbreken. Het vergt van 
instellingen een andere manier van denken en doen. Maar 
het kan echt.  

Laten we zo alle kinderen en jongeren uit de krachtwijken 
een stem te geven in hun wijk. Samen staan we sterker! 

Bouchra Dibi is directeur 
van Bureau Krachtwijken. 
Ze ontwikkelde met Carmen 
Hovestad van Vocal Statements 
en Rohan Poldervaart de 
workshop Dit is mijn Stem.



Inspiratie en empowerment van jongeren via 
muziekonderwijs in een diverse onderwijssetting. Wat heb 
je daar als docent voor nodig?

‘Kijk, je gaat als Nederlandse docent nooit op deze jongeren 
lijken, maar probeer aan te sluiten bij hun leefwereld en 
ontwikkel een band. Gewoon de klas binnenkomen en 
beginnen over de les te praten, dat heeft geen zin. Ga echt 
in gesprek. Leer hun persoonlijke levens kennen en laat 
ook iets zien van jouw leven’ (hbo-student die via de lange 
route -vmbo, mbo- naar het hbo is gekomen).

Inleiding
Diversiteit en inclusie zijn thema’s waar al geruime tijd veel 
aandacht voor is zowel in de Nederlandse samenleving 
als binnen het onderwijs. En dat is niet voor niets. Op 
dit moment heeft ruim 25% van de Nederlanders een 
migratieachtergrond en daarmee is ook de samenstelling 
van de klas in het Nederlandse onderwijs veranderd. Een 
diverse onderwijscontext betekent echter niet automatisch 
een inclusieve context. En het idee dat de onderwijscontext 
neutraal terrein zou zijn waar elke jongere zich op basis 
van zijn of haar talent zou kunnen ontwikkelen, blijkt in de 
praktijk ook niet altijd te kloppen.

Het onderwijs is een van de van de weinige plekken in onze 
samenleving waar alle verschillen tussen jongeren samen 
komen. Om deze jongeren ook daadwerkelijk met elkaar 
in verbinding te brengen, worden in het onderwijs allerlei 
interventies ontwikkeld waaronder samen muziek maken. 
Naar muziek luisteren of samen muziek maken, zorgt ervoor 
dat er in de hersenen ‘gelukshormonen’ (oxytocine) worden 
aangemaakt, hetgeen maakt dat jongeren zich met elkaar 
verbonden voelen.

In de praktijk van het vmbo laten lang niet alle jongeren 
zich even makkelijk verleiden door muziekonderwijs en ook 

‘Ik merk dat ik af en toe met veel vragen zit. Waarom doen bepaalde leerlingen 
dit tijdens de les? Of wat zeggen ze precies als ze dat in het Marokkaans of Turks 
doen?’

• We zagen dat als de achtergrond en leefwereld van de leerlingen niet 
overeenkomt met die van de muziekdocenten, docenten, vooral in het 
begin van hun carrière onzekerheid kunnen ervaren of ze wel het juiste 
doen. We zagen de docenten in de muzieklessen zoeken naar herkenning 
en verbinding. Soms leidde dat tot grote blijdschap. Maar er was ook 
onzekerheid en kwetsbaarheid te merken als bijvoorbeeld het gevoel 
ontstond dat de jongeren niet wilden meedoen met de muziekles en het 
niet duidelijk was wat daarvan hun beweegredenen waren;

‘Ik ben er trots op als ik jongeren dingen zie doen die ze eerst niet durfden. Zich 
uitspreken of zingen bijvoorbeeld. Dat zie je dat muziekonderwijs het verschil 
kan maken’.

• Ondanks de complexiteit van het lesgeven kunnen de lessen van de 
Vocal Statements docenten als waardevol worden beschouwd. Uit de 
observaties bleek dat de aanpak jongeren kan empoweren: ze ontwikkelen 
zich en leren nieuwe dingen. We zagen dat voor deze jongeren erkenning 
vinden bij de muziekdocenten belangrijk is. Die erkenning zorgt voor een 
brug naar een ‘andere’ wereld die voor veel van deze jongeren onbekend 
terrein is;

• Een inclusieve, veilige setting in de klas is voor de jongeren ontzettend 
belangrijk. Omdat ze zich veelal geen onderdeel voelen van ‘de’ 
Nederlandse samenleving is het extra belangrijk dat ze op school het idee 
hebben dat ze zichzelf kunnen zijn en daarin bevestigd worden. In die 
veiligheid ontstaat ook ruimte om te durven vertellen waarom je niet of 
alleen maar zachtjes meezingt; 

‘’Als jongeren niet meedoen tijdens een les, dan helpt het om even met ze te 
praten. Vaak is er dan thuis iets aan de hand. Ik probeer met deze leerlingen echt 
even de connectie te zoeken, zo van ‘hoe gaat het nou?’

• Op de scholen waar Vocal Statements lesgeeft, komen veel jongeren 
komen uit kwetsbare gezinnen. Veel jongeren ervaren een afstand tot de 
Nederlandse samenleving en stellen zich daardoor soms tijdens de lessen 
op een niet constructieve wijze op. Het enthousiasmeren van jongeren 
voor muziek of opdrachten tijdens de lessen gebeurt niet altijd spontaan 
of gemakkelijk;

• Ondanks dat er sprake is van een ongelijke machtsverhoudingen tussen 
jongeren en docenten, onbekendheid met elkaars leef- en denkwereld 
en verschillende culturele codes die binnen de onderwijscontext kunnen 
botsen, zagen we bij Vocal Statements dat via het muziekonderwijs veel 
successen kunnen worden gevierd. Bijvoorbeeld door jongeren voorbij 
hun eigen schaamtegevoel of onzekerheid te laten gaan en ze een podium 
te geven waarin ze wel hun artistieke of muzikale talenten laten zien. 
Talenten waarvan sommige jongeren zich vaak niet eens bewust waren.

Hoe verbindend 
muzieklessen zijn!

docenten vinden het een puzzel de juiste ingang te vinden 
voor goed muziekonderwijs op heel diverse scholen. Vocal 
Statements is zich bewust van de complexiteit maar zet 
diversiteit in het klaslokaal ook in als kracht. Deze tekst 
gaat over de zoektocht van Vocal Statements docenten 
naar hun eigen positie op een school in Overvecht en het 
maken van verbinding met het talent van deze heel diverse 
jongerenpopulatie tijdens de muzieklessen. 

Vocal Statements en het lectoraat Diversiteitvraagstukken
Het contact tussen Vocal Statement en ons, Machteld 
de Jong, lector Diversiteitvraagstukken van Hogeschool 
Inholland en Somya Bouzaggou, onderzoeker bij dit 
lectoraat bestaat al een aantal jaar. Anthony Heidweiller, 
de voormalig artistiek leider van Vocal Statements had een 
van onze onderzoeken gelezen en nodigde ons uit voor 
een inspiratiesessie in een Utrechtse werfkelder. Die avond 
is niet alleen een grote bewondering voor elkaars werk 
ontstaan, maar ook een bijzondere samenwerking.

Afgelopen jaar deed Somya Bouzaggou participatief 
onderzoek bij Vocal Statements. Vocal Statements nodigde 
haar uit lessen bij te wonen. Ze ging ook met de leerlingen 
mee op pad de school uit en volgde twee muziekdocenten 
in hun werk. Dit vond plaats op een Utrechtse vmbo-school 
met een heel diverse samenstelling van de leerlingen. 
Jongeren die in hun eigen bubbel leven, veelal op basis 
van etnische achtergrond of religie en die de wereld buiten 
hun wijk Overvecht vaak niet kennen. Behalve dat ze er een 
grote afstand tot voelen. 

De docenten van Vocal Statements hebben een grote passie 
voor hun vak muziek en hun doel is die over te brengen op 
de leerlingen. In de praktijk blijkt dat dit in een heel diverse 
onderwijscontext niet eenvoudig te zijn. Wat zagen we in 
ons kwalitatieve onderzoek naar voren komen?

Machteld de Jong en Somya Bouzaggou



Hoe verder?
Bekend is dat diversiteit en inclusie interventies vereisen 
op een aantal aspecten tegelijkertijd. Dat gaat om de 
structuur van de onderwijsorganisatie (het waarborgen 
en bevorderen van structuren waardoor inclusie tot stand 
kan komen), de cultuur van de onderwijsorganisatie (het 
gezamenlijk formuleren van wie de onderwijsorganisatie wil 
zijn aan de hand van gemeenschappelijke normen, waarden 
en gedragingen en het verbreden van de gangbare sociale 
normen) en verbinding (het organiseren van ontmoeting 
en het versterken van verbindingen tussen leerlingen en 
tussen docenten en leerlingen).

Wat kunnen docenten van Vocal Statements concreet doen 
om die veilige, inclusieve onderwijsomgeving te realiseren 
zodat jongeren via muziek hun talenten ontdekken en ze 
zich openstellen voor (de verhalen van) hun klasgenoten en 
docenten te realiseren?

1 Het ontwikkelen van kennis over de doelgroep, 
empathie en verbondenheid. Dat kan via gerichte 
trainingen op het gebied van diversiteit en inclusie, 
het toepassen van de levensverhaalmethodiek 

(jongeren onder begeleiding van een docent een aspect 
uit hun leven of hun levensverhaal te laten opschrijven 
of tekenen) en het organiseren van formele en informele 
activiteiten binnen en buiten het reguliere curriculum. Dat 
kan ook door het hanteren van praktische oefeningen bij de 
start van de les om de jongeren even gefocust te krijgen op 
datgene wat met de muzieklessen wordt beoogd.

2  
Samen met de jongeren vaststellen wat het doel 
van de muzieklessen is en welke gezamenlijke 
doelen bij de start van een nieuwe lesperiode 
worden vastgesteld: wat willen we samen gaan 

realiseren en hoe gaat we dat doen? In de praktijk bleek 
dat voor veel jongeren het doel van de muzieklessen bij de 
start van de lessenreeks niet duidelijk was. Dat kan zorgen 
voor onrust of een minder goede concentratie/focus tijdens 
de lessen.

3
Samen met de jongeren deelplannen maken om 
dit te concretiseren in een voor deze jongeren 
begrijpelijke taal. Religieuze codes of ‘uitlach-
cultuur onder jongeren’ kunnen voor sommige 

jongeren belemmerend zijn om actief mee te doen met 
muzikale lessen. Het is dan ook belangrijk voorafgaand 
aan de lessen met elkaar te ‘levellen’ door met elkaar te 
verkennen waar belemmeringen of wensen liggen. Dat kan 
ook te maken hebben met andere muziekvoorkeuren van 
jongeren. Door hier samen vooraf over te spreken, maak 
je een les tot een gezamenlijke activiteit waarin vanuit 
verbondenheid met elkaar ruimte ontstaat om tot nieuwe 
ideeën en inzichten te komen. Als je het soms even niet 
weet of er situaties zijn waarin je niet direct oplossingen 
voor handen hebt, is dat niet erg. Juist in deze ‘ontregeling’ 
ontstaat ruimte voor oplossingen. Of zoals een docent van 
Vocal Statements het verwoordde: ‘Ook van een slechte les 
kun je leren. En dat besef geeft zelfvertrouwen’.

Vocal Statements laat zien dat muziekonderwijs bij uitstek 
geschikt is om verbindingen met jongeren aan te gaan, om 
jongeren nieuwe talenten in zichzelf te laten ontdekken en 
daarmee jongeren veerkracht en het vertrouwen te geven 
dat ze meer kunnen dan ze vaak dachten. De aanpak zorgt 
er ook voor dat de jongeren ruimte krijgen om hun (levens)
verhaal te vertellen in relatie tot muziekstijlen. En ze leren 
omgaan met de emoties die hierbij komen kijken.

Het onderwijs is niet de grote gelijkmaker die het beoogd 
te zijn. Daarom is het belangrijk dat in het onderwijs zelf 
allerlei creatieve interventies worden ingezet om jongeren 
zich bewust te maken van hun verborgen talenten. Dat ze 
het belang leren inzien van verbinding maken met elkaar 
en met de docenten. De aanpak van Vocal Statements 
speelt in dit proces een heel belangrijke rol. Dit soort 
muziek- of cultuuronderwijs zou, nog meer dan nu het 
geval is, een vaste plek moeten krijgen in het curriculum 
van alle opleidingen in het middelbaar en hoger onderwijs. 
Het welzijn van jongeren staat steeds meer onder druk, 
jongeren zijn geneigd zich terug te trekken in hun eigen 
‘bubbel’. Juist muziek zou dit kunnen doorbreken door 
jongeren kennis te laten maken met de rijkdom aan 
stijlen, invloeden en instrumenten. Door muziekonderwijs 
ontstaat wederkerigheid die in het huidige tijdsgewricht 
zo noodzakelijk is omdat jongeren erkenning krijgen en 
erkenning aan anderen leren geven.

Ten slotte
De muziekdocenten van Vocal Statements zijn in staat 
betekenisvolle verbindingen te maken met de jongeren 
aan wie ze muziekonderwijs geven. Dat ze qua uiterlijk 
of achtergrond niet altijd op elkaar lijken, hoeft geen 
belemmering te zijn. Het gaat erom dat je je weet te 
verbinden met de ander, dat je ruimte kan geven. Het gaat 
om leerlingen via muziek hun (levens)verhaal laten delen 
en om een focus op de soms nog onzichtbare talenten van 
een jongere. We hebben gezien dat aandacht voor deze 
talenten en de bevestiging vanuit de muziekdocenten 
deze jongeren het gevoel geeft dat ze worden gezien en 
gewaardeerd. Dat zorgt ervoor dat de docenten tevens een 
brugfunctie spelen naar participatie, naar het hebben van 
meer vertrouwen in de Nederlandse samenleving waar 
veel van deze jongeren zich niet thuis of geaccepteerd 
voelen. Daarmee laat Vocal Statements de betekenis en 
verbindende rol van muziekonderwijs zien en dat die voor 
sommige jongeren van onschatbare waarde is.

Machteld de Jong is lector 
Diversiteitsvraagstukken aan 
de Hogeschool InHolland. 

Onderzoeker Somya Bouzaggou 
volgde twee muziekdocenten 
in hun werk op een van Vocal 
Statements partnerscholen. 



De kunstenaar die zich wapent met muziek, in de 
hoop te ontwapenen. Die zich continu afvraagt welke 
muziek daar dan bij past. En welke vraag eigenlijk als 
eerste gesteld moet worden. Waarmee je niet alleen 
verwondering teweegbrengt, maar onvermijdelijk 
ongemak bloot zal leggen. Je weet dat een gesprek in 
de kern mensen verbindt en hoe muziek hierin een 
krachtig middel is omdat het nog zoveel verder gaat 
dan taal. Je kent de spanning van samen spelen en 
samen maken en zoekt die steeds weer op. Omdat je 
weet met welke magie je wordt beloond. Van hieruit 
breng je mensen samen, respecteer je verschillen, zie 
je overeenkomsten en weet je grenzen te ontstijgen.

De kunstenaar die niet alleen dirigeert hoe het moet, 
maar die in staat is open te staan voor de ideeën 
in de groep. Die niet alleen nieuwe perspectieven 
aanboort bij een jongere maar ook zelf anders durft 
te kijken. Omdat je in staat bent oprecht te luisteren. 
Je over durft te geven aan dat wat je niet kan 
verwachten, niet kan weten. In dat grillige proces ben 
je in staat de groep zorgvuldig te dragen. Je worstelt 
met het proces net zolang tot alles op zijn plek valt. 
Tot het moment waarop ook de leerlingen geven om 
wat er op het podium staat. Dat moment waarop zij 
het als groep samendoen en zichzelf ontstijgen. Dat 
moment waarop je de glinstering ziet in de ogen van 
jongeren die iets voor het eerst ervaren.

Dit is de kunstenaar die ruimte creëert voor optimisme 
over de toekomst. Die in staat is een podium te geven 
aan jongeren die hun gedachtes en meningen willen 
uiten ongeacht leeftijd, gender, afkomst, religie of 
omstandigheden. Je helpt hen groeien, zich creatief te uiten, 
je geeft hen het vertrouwen dat ze de moeite waard zijn 
om naar geluisterd te worden. Omdat het ertoe doet wat zij 
vinden. Omdat ook zij meetellen in deze maatschappij.
De kunstenaar die ervoor zorgt dat deze jongeren zich 
kunnen uiten zoals zij zélf zijn. Buiten het rationele debat 
dat onze maatschappij zo domineert. Omdat kunst een 
zoveel genuanceerder beeld geeft. Omdat muziek gebaat is 
bij diversiteit. Omdat je in muziek zoveel meer lagen kunt 
verklanken. Omdat je je idealen erin kwijt kunt en ook een 
nieuw perspectief kunt bespiegelen. Of een vraag. Of een 
gedachtegang. Of een fantasie.

Jongeren die opgroeien in krachtwijken zoals Overvecht en 
Kanaleneiland – waar Vocal Statements actief is – hebben 
deze kunstenaars in de klas nodig, om hun eigen en nieuwe 
ideeën te kunnen vormen, om te leren falen en te leren 
dat ze opnieuw kunnen proberen. Zodat hun persoonlijke 
veerkracht toeneemt. Zodat ze door samen muziek te 
maken een wezenlijk gevoel van verbondenheid ervaren. 
In een tijd waarin de mentale gezondheid van deze 
jongeren extra zorgelijk is, is creativiteit nodig om hun 
welzijn te ondersteunen. 

Dit is een ode aan de kunstenaar die de moed heeft deze 
stap tot toenadering te zetten door zelf kleur te bekennen. 
Je gaat op zoek naar de synergie tussen wat in jou en dat 
wat buiten jou leeft. Met jouw creatieve kunstenaarsstem 
en sensitiviteit voor wat er speelt in de klas. Die 
onderscheidende kwaliteit verbind je met de eigenheid van 
anderen. Al die eigenzinnigheid breng jij samen. 

Je doet dit alles vanuit een diepgeworteld geloof in de 
waarden die ten grondslag liggen aan onze menselijkheid 
zoals respect, gelijkwaardigheid, vrijheid, integriteit, 
openheid, diversiteit, samenwerking en creativiteit. 
Vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid om een 
actieve rol in te nemen in de maatschappij. Vanuit een 
passie voor muziek en vertrouwen in mensen. Deze motor 
weet jij – als kunstenaar-musicus in de klas – aan te 
boren, keer op keer opnieuw.

Maite van der Marel

Deze column is een ode aan de kunstenaar. Niet zomaar 
‘de kunstenaar’. Met de praktijk van Vocal Statements 
in gedachten schets ik een verhaal van de kunstenaar-
musicus die met zijn/haar/hun muziek de maatschappij op 
zoekt. Waar ik zeg ‘hij’, bedoel ik ook ‘zij’ en ‘hen’.

Dit is een ode aan de kunstenaar die zich durft te begeven 
in een andere setting, naast die van de concertzaal. De 
kunstenaar die de intieme setting opzoekt waar zijn 
makerschap zich verhoudt tot de mensen en de context 
waarin hij zich begeeft. Dit is een ode aan jouw werk in de 
context van scholen, in wijken en communities waar muziek 
een gedeelde betekenis krijgt. Waar jongeren worden 
gehoord en samen wordt gecreëerd. 

De kunstenaar die een vmbo- of praktijkschool binnen 
durft te stappen waar jongeren ernaar verlangen dat ze 
gehoord worden, zichzelf mogen zijn en gelijkwaardig 
kunnen deelnemen. Daar wil je als kunstenaar vol overgave 
in voorzien. De realiteit blijkt vaak weerbarstig. Het zijn 
de plekken waar een gevoel van onveiligheid je soms al in 
de aderen kruipt nog voordat je het schoolplein betreedt. 
Waar je je gitaar nog een beetje steviger vastpakt als je de 
drempel over gaat, terwijl je je afvraagt wat je hier eigenlijk 
komt doen. Waar de dynamiek ongrijpbaar voelt. Waar 
je laveert tussen jezelf oprecht en kwetsbaar tonen, een 
onuitputtelijk enthousiasme voor muziek, en de neiging 
jezelf nog iets meer te wapenen. 

Maite van der Marel is 
community musician en trainer. 

Ze is dit jaar als artistiek 
klankbord verbonden aan 

Vocal Statements.
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