
 

 

Doelgroep 

Leraren kleuteronderwijs, lager en buitengewoon onderwijs 

Datum 

Woensdag 23 november 2011 van 14.00 u. tot 17.00 u.  
(onthaal vanaf 13.30 u.) 

Plaats 

K.U.Leuven Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk - onthaal Hal A 
Wegbeschrijving op http://www.eekhoutcentrum.be 

Prijs 

€ 35 per deelnemer 

Inschrijven 

Online inschrijven via  
http://www.eekhoutcentrum.be 

Cursuscode: B12/003/A 

Helpdesk: 056 24 61 82 

Evaluaties en attesten 

Het evalueren van de nascholingen en de attestering  
gebeurt enkel online en binnen een termijn van 30 dagen. 

Betaling en annulatie 

 Pas betalen ná ontvangst van de factuur. 

 Annulatievoorwaarden:  
zie www.eekhoutcentrum.be 

Bevestiging 

Je ontvangt een elektronische bevestiging 

 

Muzische dag 

In de ban van media 

K.U.Leuven Kulak Kortrijk 

woensdag 23 november 2011 
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13.30 u. - 14.00 u. onthaal met koffie en frisdrank        
+ leermiddelenbeurs 

 

14.00 u. - 15.15 u. werkwinkels: eerste beurt 

 

15.15 u. - 15.45 u. pauze met koffie en frisdrank          

+ leermiddelenbeurs 

 

15.45 u. - 17.00 u. werkwinkels: tweede beurt 

Docent 

Anthony Van Ingh is leraar in het basisonderwijs en van jongs af aan sterk 
geïnteresseerd in alles wat met techniek en ICT te maken heeft. Deze passie 

integreert hij ook in zijn lessen, wat zeer in de smaak valt bij zijn leerlingen. 

Doelgroep 

Leraren van de tweede en derde graad lager onderwijs en leraren van het 
buitengewoon onderwijs 

Doelstelling 

Ga samen met je klas aan de slag rond film en foto en maak zelfs je eigen  

k(l)askraker! 

Werkvormen 

Na een uiteenzetting over het project via een verduidelijkende presentatie 
gaan we over tot een praktijkmoment: we maken een animatiefilmpje! 

Daarna bekijken we een volledig uitgewerkt filmproject. Dit krijg je achteraf 
mee op cd-rom. Zo kan je meteen aan de slag in jouw klas. 

Inhoud 

Nieuwe media… ze zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving! Willen 
we ze echter in de klas integreren, dan stuiten we vaak op problemen: hoe 
pak ik dit aan? Hoe zit het met de kostprijs? 

 

WERKWINKEL 1 
FOTO EN FILM IN JE KLAS… ACTIE! 

 

11 

WERKWINKEL 11 

LUISTERSPEL 

Docent 

Jozef Sercu werkt als docent Muzische Vorming (muziek) aan de lerarenoplei-

ding KATHO RENO in Torhout. Hij componeerde voor enkele kindercd’s (Klein 
maar Wakker, Eufoda 1995, Groter dan de zon, Eufoda 1997) en is mede 

auteur en componist van de methode Mikado Muzische Vorming voor de lage-
re school. Hij is oprichter van het wereldkoor KARIBU in Gent. Als pianist trad 
hij op bij diverse gelegenheidsensembles en heeft nu zijn eigen muziekpro-
ject De Verandering, met eigen Nederlandstalige liederen. 

Doelgroep 

Leraren lager en buitengewoon onderwijs 

Doelstellingen 

Een luisterspel maken met kinderen uit de lagere school en omkaderende 

oefeningen genereren om het resultaat te verbeteren. 

Werkvormen 

Demonstratie en uiteraard: Hands on! 

Inhoud 

Het luisterspel zit in de lift. Met de technische mogelijkheden van vandaag 
kunnen we heel mooie luisterspellen zelf maken. Het Apple-programma 
‘Garageband’ is daarvoor erg geschikt. Maar het kan ook op de oude manier: 

met een gewone cassetterecorder en een hoop materiaal. Daartussenin kan 

je werken met freeware zoals Audacity. 
Deze 3 mogelijkheden onderzoeken we en proberen we uit. We maken ons 

eigen luisterspel-fragment. Bovendien krijg je in de marge van deze activiteit 
nog enkele tips mee om tot creatievere en/of technisch meer accurate resul-
taten te komen.  

Beginsituatie 

Enige voorkennis van audiosoftware en ervaring met een Apple-computer is 
aanbevolen, maar geen vereiste. 

Deelnemers brengen mee 

Laptop waarop Garageband en/of Audacity geïnstalleerd is. 
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WERKWINKEL 10 
MUZISCH MET MEDIA—INGEBEELD 

Docent 

Jensen Dehaes studeerde Design for Virtual Theatre and games. Hij werkte 

onder andere voor Wisper, Jekino en was betrokken bij Ingebeeld 2, 3 en 4. 
Recent was hij gamedesigner voor een educatieve game over het erfgoed van 

de stad Breda. Op dit moment verzorgt hij multimediale trajecten en navor-
mingen voor Ambrosia’s tafel. 

Doelgroep 

Leraren kleuteronderwijs, lager onderwijs en ICT-coördinatoren 

Doelstellingen 

Prikkelen, inspireren en de drempel verlagen om in de klas muzisch met me-
dia aan de slag te gaan . 

Werkvormen 

De klemtoon ligt op ervaringsgericht werken via enkele korte en toegankelij-

ke praktijkopdrachten. Het INgeBEELD-pakket is daarbij steeds het vertrek-
punt. Zo krijgen de deelnemers zicht op wat het pakket hen concreet kan 
bieden. 

Inhoud 

INgeBEELD is een actief lessenpakket dat kleuters, kinderen en jongeren 

helpt ontwikkelen tot kritische en bewuste kijkers die vlot met audiovisuele 
media omgaan. Het pakket vertrekt vanuit de huidige ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen. Welke eenvoudige creatieve opdrachten kun je aan media kop-

pelen? Hoe kan je muzisch aan de slag met multimedia? Bekijk je enkel film 
of ga je al een stap verder? Als leerkracht heb je geen grote voorkennis nodig 
om met dit pakket te werken: door enkele eenvoudige en leuke opdrachten 

uit te proberen, krijg je zicht op wat het te bieden heeft. 

Beginsituatie 

Interesse in werken met media. Geen specifieke voorkennis vereist. Er is 

geen tijd om software uit te diepen bijvoorbeeld, het gaat om een introductie 
in een aantal eenvoudig inzetbare manieren van werken met media.  

Deelnemers brengen mee 

Laptop, fototoestel en/of videocamera 
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In deze sessie bekijken we de mogelijkheden die nieuwe media ons bieden in 
de klas, maar we gaan ook zelf aan de slag. Zo kunnen we met onze kennis 

later aan het werk in onze eigen klaspraktijk.  
Met een digitaal fototoestel kun je zoveel meer dan louter sfeerbeeldjes ma-
ken. Wist je dat een animatiefilmpje perfect binnen de mogelijkheden ligt? 
Bovendien hoeven jij en je leerlingen hiervoor geen ‘computerkenners’ te 

zijn! Het wordt zó iets waar je echt kan instappen met je klas… Succes gega-
randeerd bij de leerlingen! 

Verder bekijken we een thema rond ‘film’ voor de lessen MUZO. Van de woor-

denschat in het filmwereldje tot het schrijven van een script, om dan uitein-
delijk onze eigen film te draaien… Het zit er allemaal in!  

Beginsituatie 

Een positieve houding ten opzichte van nieuwe media in de klas is belangrijk. 
Kunnen werken met een digitaal fototoestel is een vereiste. 

Deelnemers brengen mee 

Digitaal fototoestel met bijbehorende USB-kabel 

WERKWINKEL 2 

FIMPLJES DIE DOEN DANSEN 
IDEEËN VOOR DANSEXPRESSIE IN DE KLAS 

Docent 

Katrijn De Steur is leerkracht drama en muzische vorming in het deeltijds 
kunstonderwijs, docente kleuterdansexpressie bij Danshuis De Ingang en 

vaste lesgeefster dansexpressie (workshops en vormingen) bij De Kikker 

vzw. 

Doelgroep 

Leraren lager- en buitengewoon onderwijs 

Doelstelling 

We onderzoeken de verschillende facetten van dansexpressie (fysiek, drama-

tisch, beeldend en muzikaal) in filmpjes die op het internet te vinden zijn en 
gebruiken ze als inspiratie voor creatieve dansopdrachten. 

Werkvormen 

Uitleg bij de facetten (methodiek dansexpressie), bekijken van fragmentjes 

uit films, veel zelf dansen (je krijgt zo voorbeelden van dansopdrachten aan-
gereikt). 

Inhoud 

We verdiepen ons in de verschillende facetten van dansexpressie en bekijken 
hoe we die in filmpjes terugvinden. Een videoclip, kunstfilm, tekenfilm ... Ze 
geven allemaal inspiratie voor leuke dansideeën. 
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Docent 

Jonas Maeckelberghe is leerkracht in het basisonderwijs, ICT-coördinator en 
muzocoach. 

Doelgroep 

Leraren lager onderwijs en buitengewoon onderwijs 

Doelstellingen 

 De camerastandpunten kennen en bewust kunnen inzetten en variëren 

wanneer je fotografeert of filmt. 

 Ervaren hoe je zelf op speelse wijze een muzische les kan opbouwen 

rond camerastandpunten. 

Werkvormen 

Doe-sessie 

Inhoud 

In deze sessie leer je spelen met de verschillende camerastandpunten. Je 
ervaart die vooral via een voorbeeld dat je met kinderen actief kan verken-
nen. Je voert zelf doe-opdrachten uit. Je ondervindt hoe je gevoel kan koppe-

len aan de standpunten en hoe je ze kinderen bewust kan laten inzetten. En 
last but not least: je gaat er creatief mee aan de slag. 

Beginsituatie 

Niveau beginners. Geen voorkennis vereist. 

Deelnemers brengen mee 

Fototoestel 

WERKWINKEL 3 

SPELEN MET CAMERASTANDPUNTEN 

Door het kijken vanuit deze facetten leren we die ideeën aan te passen aan 
de leeftijd van onze eigen leerlingen. 

We gaan vooral veel zelf dansen, want wat je zelf danst, begrijp je beter. We 
reiken concreet materiaal aan om mee te nemen naar de klas. 

Beginsituatie 

Goed in je vel zitten en zin hebben om te dansen. 

Deelnemers brengen mee 

Makkelijke kledij en een balpen 
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WERKWINKEL 9 
MEDIA & BEWEGING: THE MOVING PROJECTION EXPERIMENT 

Docent 

Koen Boesman is theatermaker, theaterdocent en docent muzische vorming. 

Hij studeerde aan de Universiteit Gent en aan de Toneelacademie van  
Maastricht. Hij heeft een uitgebreide ervaring in muzische vorming met kin-

deren, jongeren en volwassenen. Hij gaf les in de lerarenopleiding (KHBO) en 
werkt als nascholer bij het Eekhoutcentrum. Hij werkt momenteel als stafme-
derwerker theater bij WiSPER (Actieve Kunsteducatie). 

Doelgroep 

Leraren basisonderwijs 

Doelstellingen 

Kennis maken met een vernieuwende, maar toch eenvoudige (technische en 
muzische) werkvorm waar media en beweging elkaar ontmoeten. 

Werkvormen 

Actieve werkvorm 

Inhoud 

In deze actieve workshop ontdekken we een specifieke techniek om muzisch-
creatief aan de slag te gaan met filmpjes en projectie. We experimenteren 

met opnemen en projecteren op verschillende achtergronden. Op een heel 
eenvoudige manier krijgen we mooie en verrassende bewegende beelden. We 
verdiepen ons in één techniek als eye-opener voor de mogelijkheden van me-

dia, ook voor al wie geen techneut is en voor wie zich vooral wil toeleggen op 
de muzisch-creatieve mogelijkheden van nieuwe media. 

Beginsituatie 

Je hoeft voor deze workshop geen enkele achtergrond of kennis te hebben 
van media of media-toestellen. Enkel zin om zelf uit te proberen, mee te ma-
ken en te ontdekken.  

Deelnemers brengen mee 

Digitaal fototoestel 
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WERKWINKEL 8 
MEER MEDIA IN DE KLAS MET DIGIBORD EN PC 

Docent 

Jo Bultheel is nascholer basis– en secundair onderwijs van het Eekhoutcen-
trum. Hij geeft nascholingen over ICT, Muzische Opvoeding, doelentools 
Wero en Muzo en MUZOMAX. 

Doelgroep 

Leraren basisonderwijs 

Doelstellingen 

Ontdekken van de meerwaarde van ICT-toepassingen binnen muzische vor-
ming. 

Werkvormen 

Demonstratie 

Inhoud 

De vele mogelijkheden van de computer op multimediaal vlak zorgen ervoor 
dat dit medium perfect inzetbaar is binnen de leerplannen muzische vorming. 
Denk maar aan het creatief omgaan met beelden en het bewerken of zelf cre-
ëren ervan, het werken aan de lay-out van een tekstje, het beluisteren van 

muziekjes uit andere culturen via het internet, het bewerken van een liedje 
of het zelf componeren … Zelfs op het gebied van drama kunnen we gebruik-
maken van de computer! In deze sessie gaan we na welke programma’s en 

mediatechnieken een meerwaarde kunnen geven aan dit domein en hoe we 
ze in de klas kunnen aanwenden. Samen gaan we creatief op zoek naar de 
muzische ICT-mogelijkheden en proberen we die ook ter plaatse uit. 

Beginsituatie 

Basisvaardig zijn met ICT 

Vragen als ‘Welke hoeken kan je aanbieden?’, ‘Wat zijn interessante opdrach-
ten?’, ‘Hoe organiseer je dit praktisch?’ krijgen in deze werkwinkel een ant-

woord!  

Beginsituatie 

Ervaring met muzisch werken in de lagere school, beperkte ervaring met me-
dia.  
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WERKWINKEL 4 

HOE MAAK IK GOEDE FOTO’S? 
HOE MAAK IK VAN DIE FOTOS’S EEN GOEDE DIA– EN FILMVOORSTELLING? 

Docent 

Jo Vantournhout is docent beeld, muzische opvoeding en kunsteducatie in de 
lerarenopleiding van de Katho-Torhout, hij is actief als kunstschilder en is ook 
medeauteur van Leerplan, Beeld en Mikado (Pelckmans). 

Doelgroep 

Leraren kleuter-, lager- en buitengewoon onderwijs 

Doelstellingen 

Met beperkte kennis van ICT-programma’s een eigen fotovoorstelling kunnen 

maken. 

Werkvormen 

Na de inleiding door de docent, onder begeleiding volgens de voorgestelde 
criteria zelf enkele foto’s nemen, importeren en in een voorstelling plaatsen. 

Eventueel teksten en geluid toevoegen. 

Inhoud 

In deze sessie leren we waarop we moeten letten als we een goede foto wil-
len nemen. Hoe importeren we die foto's in een computer, en welk program-
ma (Windows Live Movie Maker) gebruiken we om dit tot een aantrekkelijke 

voorstelling te maken? Eventueel kunnen we er ook nog tekst en geluid 

(muziek of zelf ingesproken tekst) aan toevoegen. 

Beginsituatie 

Niveau beginners. Geen voorkennis vereist. 

Deelnemers brengen mee 

Laptop en fototoestel 

WERKWINKEL 5 
AFKIJKEN VAN YOUTUBE 

Docent 

Medewerker van Oetang VOF 

Doelgroep 

Iedereen die interesse heeft 
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Doelstellingen 

De deelnemers leren creatieve filmpjes 

 muzisch beschouwen (ook met kinderen) volgens een aangeboden kijk-

kader  

 ontleden in functie van concrete lesideeën 

Werkvormen 

Participatieve en activerende sessie met ruimte voor feedback en nagesprek. 

Inhoud 

Aan hoog tempo bekijken we verschillende creatieve YouTubefilmpjes - geüp-
load door kinderen of volwassenen van over de hele wereld. We ontleden die 
vanuit een praktisch kijkkader. We onderzoeken hoe we hieruit muzische ac-

tiviteiten kunnen bedenken vanuit de verschillende domeinen (beeld, drama, 
woord, beweging, muziek).  
Welke mediatechnieken kunnen we inzetten om die ideeën in de klaspraktijk 
uit te voeren? Of levert het afkijken van YouTube net leuke domeinoverschrij-

dende alternatieven op - geïnspireerd op nieuwe media? Deze sessie leert je 
online materiaal ontdekken en beschouwen - ook op maat van kinderen - en 
levert alvast een eerste lading muzische inspiratie op, ingegeven door de 

nieuwe (sociale) media. 

WERKWINKEL 6 
STOP MOTION FILMPJE MAKEN MET JE KLAS! 

Docent 

Els Wydaeghe is leerkracht in het basisonderwijs en muzocoach. Ze heeft een 
passie voor de grafische kunsten. 

Doelgroep 

Leraren 3de kleuter en leraren lager onderwijs 

Doelstellingen 

Je leert hoe je zelf een ‘stop motion’-film maakt om dit toe te passen in de 
klas. 

Werkvormen 

Visueel aangeboden materiaal bekijken. We werken in groep. 

Inhoud 

Aan de hand van voorbeelden (van professionele filmpjes tot filmpjes ge-

maakt door de leerlingen) leren we wat een ‘stop motion’ is en welke de toe-
passingen kunnen zijn. 

Dubbele werkwinkel 

 

7 

Vervolgens kruipen we in de huid van de leerlingen en maken stap voor stap 
een ‘stop motion’-filmpje. Laat je enthousiasme en creativiteit de vrije loop 

en experimenteer met materiaal en fotografie. We bedenken een scenario en 
zorgen voor de gewenste opstelling. Eens we alle foto’s genomen hebben, 
laden we ze binnen op de computer. Met het programma ‘Windows Live Mo-
viemaker’ creëren we een filmpje. We werken dit af, een muziekje erbij en 

we sturen het de wereld rond dankzij Youtube. Je zal versteld staan welk re-

sultaat je in een namiddag kan bekomen! 

Beginsituatie 

Interesse en enthousiasme om zelf aan de slag te gaan. 

Deelnemers brengen mee 

 Fototoestel met kabel en eventueel een statief 

 Papier, schaar, lijm, touw, lego, plasticine 

 

WERKWINKEL 7 
HOEKENWERK IN MEDIA 

Docent 

Koen Crul is docent muzische vorming in de KHBO en lerarenopleiding. Hij is 

ook de auteur van Mikado muzische vorming, Klein applaus, Muzisch de we-
reld rond, Ingebeeld 1 & 2 en Muzische mappen. 

Doelgroep 

Alle geïnteresseerden 

Doelstellingen 

Mogelijkheden van media in hoekenwerk verkennen met aandacht voor in-

houd, organisatie en de taak van de leerkracht. 

Werkvormen 

Praktijkvoorbeelden en oefenmomenten. Er is ook ruimte voor uitleg en in-
structie. 

Inhoud 

Met slechts één camera, een fototoestel en wat computers is het in de klas 

niet altijd makkelijk werken binnen het domein ‘media’.  
Media aanbieden in hoekenwerk biedt wel mogelijkheden.  
In kleine groepen werken de leerlingen aan boeiende opdrachten waarbij ze 
zich verdiepen in het muzisch werken met media. 


