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Muziek maakt gelukkig!
Gelukkig is muziek iets wat iedereen kan doen met jonge kinderen of kan leren
hoe je dat doet.
De missie van Muziekkwartier is om muziek bij alle kinderen in de voorschoolse kinderopvang te
brengen, op een manier die past bij hun persoonlijke groei in contact met de wereld om hen heen.
Dit gebeurt bij het Muziekkwartier ontwikkelingsgericht en altijd vanuit de gedachte:
‘Spelen=leren & leren=spelen’.
Hiervoor is er het Muziekkwartier: Overzichtelijke stappen die nodig
zijn om met pedagogische én muzikale kwaliteit aan de slag te gaan
met zingen, muziekspel, bewegen en het stimuleren van de
creativiteit van kinderen én van de pedagogisch professional.
In deze brochure lees je over de redenen om muziek een grote rol
te geven in het werk met jonge kinderen, het aanbod van
Muziekkwartier en de inhoud van de basistraining, workshops en
het abonnement voor de kinderopvang en voor gastouders.
Heb je specifieke vragen die niet beantwoord worden in deze brochure?
Neem contact op via contact@hetmuziekkwartier.nl.
Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een werkweek een reactie.

De opbouw van Muziekkwartier geeft houvast om op een leuke en actieve manier muziek aan te bieden aan jonge
kinderen. Alle kinderen kunnen op hun eigen niveau aan de aangeboden activiteiten deelnemen. Muziek brengt
plezier, vrolijkheid, sfeer en verbinding in de groep. De kinderen inspireren elkaar en leren spelenderwijs
ontzettend veel! Uit ervaring kan ik vertellen dat de kinderen ontzettend genieten van de muziekactiviteiten, ieder
op hun eigen manier! Een echte aanrader dus!!!
Andrea, Kober kinderopvang

Félice van der Sande
Auteur en oprichter van het Muziekkwartier ®
E: felice@hetmuziekkwartier.nl
T: 0654711295
Auteur & trainer van het Muziekkwartier www.hetmuziekkwartier.nl

Aan de informatie in deze informatieve brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
De meest actuele informatie is te vinden op de website.
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Waarom muziek?
Muziek maakt gelukkig! Samen zingen, spelen en bewegen is vanzelfsprekend
voor jonge kinderen en voorziet in hun natuurlijke behoefte. Vroeg starten met
muziek zorgt daarbij voor een actiever brein. Er worden meer verbindingen gemaakt die positief
uitwerken op de taal-spraakontwikkeling en de sociale vaardigheden. De rol van muziek is hierin
uniek! Toch is het meest belangrijke dat muziek de kinderen en medewerkers plezier en voldoening
geeft.
In de praktijk is het plezier belangrijk. De gedachte
erachter is het deel waar de professional
ondertussen mee bezig is: de ontwikkeling van de
kinderen op een positieve en prettige manier
stimuleren. Denk daarbij naast de muzikale
ontwikkeling aan een groot accent op de taal- en
spraakontwikkeling en de motoriek, maar ook de
zintuigen, cognitie en wat kenmerkend is voor
samen muziek maken: De kijk op de wereld middels
het samen muziek maken, zingen en bewegen
waarbij de sociale vaardigheden vanuit een brede
blik worden geoefend, passend bij het ontwikkelingsniveau. Dit doe je door spelenderwijs muziekspel
aan te bieden die aansluit bij de ontwikkeling en belangstelling van deze zeer jonge kinderen of door
juist iets aan te bieden waar ze belangstelling voor gaan krijgen en ... plezier erin gaan krijgen. Zo is
het cirkeltje weer rond.

Wat een leuke/leerzame cursus geeft Félice.
Mijn collega's en ik waren zo enthousiast na de twee cursusavonden dat we gelijk aan de slag gingen. Je
krijgt zoveel tips dat je het echt eigen kan maken. En je ziet gelijk het plezier bij de kinderen als je muziek
met ze maakt.
Ilse, kinderopvang Doerak

Uit de reacties blijkt keer op keer dat zodra het Muziekkwartier ingevoerd is het werkplezier vergroot
wordt. Om de werkdruk niet te verhogen wordt er door Muziekkwartier voorzien in uitgewerkte
Muziekkwartierkaarten, waarbij je zelf kiest welke thema’s wanneer aan bod komen, zodat je altijd
kunt aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zelf. Deze kaarten en regelmatige themaworkshops zorgen ervoor dat na de basistraining de muziekactiviteiten werkelijk een
vanzelfsprekende plek krijgen in de dagelijkse opvang, waarbij vaardigheden en kennis over muziek
en jonge kinderen worden bijgehouden en uitgebreid. Inspiratie en plezier staan voorop, terwijl
ondertussen de kwaliteit hoog in het vaandel staat! Ontbreekt een thema in het aanbod? Dan kan je
als abonnementshouder een aanvraag doen hiervoor en kan het worden opgenomen in het aanbod.

Muziekkwartier® – training Muziek in de kinderopvang
E: contact@hetmuziekkwartier.nl W: www.hetmuziekkwartier.nl

T: 06-54711295

Het aanbod van het Muziekkwartier
Muziekkwartier biedt een traject aan om muziek in het werk met jonge kinderen
een dagelijkse plek te geven. Hieronder een overzicht van de verschillende
mogelijkheden.
•

Het Muziekkwartierabonnement met de basistraining Muziekkwartier en het uitgebreide
implementatietraject voor pedagogisch medewerkers of gastouders. Het abonnement bevat
uitgebreide inspiratie via video’s, Muziekkwartierkaarten op vele thema’s, voorbeelden, een
stappenplan en nog meer.

•

Incidentele workshops rondom muziek met jonge kinderen in diverse thema’s.

•

Workshops voor jonge kind-specialisten om muziek in te zetten bij andere disciplines.

•

Lezingen op een thema op aanvraag rondom muziek met jonge kinderen.

Ook voor ons kindje met speciale behoeftes is er ruimte om op de eigen manier mee te doen en zich mee te
ontwikkelen via de muziekactiviteiten. Voor elk kind is er ruimte, of ze nu een achterstand of voorsprong hebben.
Plukkebol Kinderopvang

Voor wie is het Muziekkwartier?
In eerste instantie is het Muziekkwartier er voor
professionals in de kinderopvang zoals pedagogisch
medewerkers en gastouders.
Bij de basistraining en workshops van
Muziekkwartier wordt er vanuit gegaan dat de
deelnemers werkzaam zijn of in opleiding zijn voor
het werken met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Daarnaast is er een aanbod voor professionals
die werken met jonge kinderen van 0-4 jaar in
andere disciplines dan muziek en daarbij muziek,
bewegen op muziek en zingen inzetten bij het
uitvoeren van hun werk. Bijvoorbeeld vvespecialisten, docenten peuterdans, kinderyoga,
babyzwemmen, logopedisten, etc.
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Het Muziekkwartier: wat gaan jullie doen?
De basistraining ‘Muziekkwartier’ is gericht op pedagogisch medewerkers die
werken met kinderen van 0-4 en meer willen doen met muziek op de groep. Waar
we vooral aan werken is het inzicht hoe je muziek op een prettige manier
ontwikkelingsgericht kunt toepassen. In de beleving van de kinderen gaat het altijd om spelen.
Spelen is immers leren.
De training is een combinatie van theorie aan de hand van praktijk en je kunt na de training ook
direct ermee starten.
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
• De breinontwikkeling bij jonge kinderen en de invloed van muziek hierop
• Motoriek en muziek
• Meer uit liedjes en muzikale activiteiten halen: ontwikkelingsgebieden liggen aan de basis
van je keuzes in wat je aanbiedt aan de kinderen
• Toepassing van muzikale pedagogiek aan de hand van voorbeeldvideo’s uit de praktijk.
• De rol van de professionele opvoeder als aangever, observator en ondersteuner
• Muziek en muzikaal spelmateriaal
• Zelf teksten maken op liedjes: zit nooit meer verlegen om een onderwerp bij je thema
• Het opzetten van je eigen Muziekkwartier met gebruik van de handige
Muziekkwartierkaarten. De basisset van 12 Muziekkwartierkaarten met volledig uitgewerkte
muziekactiviteiten ontvang je meteen bij de training.
In de training is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op praktisch vlak: zingen, een muzikale
activiteit begeleiden, een luistermoment creëren. Allemaal gedacht vanuit het startniveau van de
deelnemers. De ervaring leert dat de meeste deelnemers beginnend zijn op muzikaal vlak en er
enkelen zijn die al meer hebben gedaan. Ervaring met muziek is dus niet nodig. Waar deze er wel is
wordt dat ook ingezet. Vaak is er onzekerheid over de eigen muzikale mogelijkheden: in de training
ontdekken de meeste pedagogisch medewerkers dat ze het zich heel snel eigen maken en meer
kunnen dan ze vooraf dachten.
Een veelgehoorde uitspraak is dan ook:
‘Ik wist niet dat ik dit zo snel zou kunnen leren, dat het zo eenvoudig kon zijn!’.
Online zijn er extra voorbeeldvideo’s te vinden voor elke deelnemer zodat iedere deelnemer op een
eigen moment rustig een voorbeeld kan zien en horen.
Naast de basisset van 12 Muziekkwartierkaarten
kunnen Muziekkaarten worden gedownload in een
thema naar eigen keuze.
Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te
nemen voor een thema op verzoek. Het motto
hierbij is dat wanneer jullie een wens voor een
thema hebben, er een grote kans is dat anderen
dit thema ook zullen waarderen!
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Het Muziekkwartier: praktische informatie
De training van het Muziekkwartier wordt op jullie eigen locatie gegeven of is
online te volgen. De volledige basistraining bestaat uit twee dagdelen van ruim 2
uur. Dat kan bijvoorbeeld een volledige studiedag zijn of twee avonden. Na het
volgen van de training hebben jullie de basisvaardigheden om dagelijks (en met veel plezier)
ontwikkelingsgericht muziek te maken met de kinderen.
Integreren van muziek in het dagelijkse programma
Er is veel aandacht om het Muziekkwartier eigen te maken, zodat het een vast onderdeel wordt van
de dagelijkse gang van zaken. In het begin vergt dit enigszins voorbereiding: het uitkiezen van een
Muziekkwartierkaart en het klaarleggen van de benodigde spelmaterialen en waar nodig het bekijken
van een video van een nieuwe spelvorm of een nieuw lied. Daarbij ontvang je het stappenplan bij de
training. Na enige tijd zal dit steeds vlotter verlopen omdat het materiaal steeds meer vertrouwd is.
Er is veel aandacht voor implementatie. Zo zal er binnen het abonnement voortdurend inspiratie te
vinden zijn in de vorm van nieuwe Muziekkwartierkaarten en krijg je elk jaar de keuze uit het aanbod
van online workshops om je te verdiepen in een thema naar keuze.
Deelnemers en certificaat
De training wordt in principe gegeven aan het volledige team. Dit omdat het belangrijk is dat het
breed gedragen en met elkaar samen ingezet wordt. Na de training ontvangt elke deelnemer een
eigen certificaat van het Muziekkwartier. Hierna mag zolang het abonnement loopt de
locatie/gastouder zich een ‘Muziekkwartier’-locatie noemen en het logo voeren.
Begeleidingsgesprekken
Vooraf wordt bij de kennismaking in kaart gebracht wat de beginsituatie is en wat de visie is van het
deelnemende team. Na de training volgen drie implementatiegesprekken van 30 minuten met een
leidinggevende of de verantwoordelijke voor het Muziekkwartierproject. Deze wordt begeleid bij de
stappen om de dagelijkse muziekmomenten een vaste plek te geven op de groepen, waarbij adviezen
worden gedeeld op maat om onzekerheid te overwinnen, inspiratie op te doen en om een
structureel systeem op te zetten waardoor op een praktische en snelle manier de kwaliteit geborgd
blijft.
Abonnement inclusief inhaalsysteem
• Gastouders en andere pedagogisch professionals die los de training willen volgen nemen een
abonnement af per persoon.
• Kinderopvangorganisaties sluiten een abonnement af per opvanggroep. Zo maakt het niet uit
of je veel parttimers hebt, of je een grote organisatie hebt of juist heel kleinschalig bent.
Vanaf vier à vijf opvanggroepen is de training live op je eigen locatie. Kleinschalige
organisaties kunnen de training online volgen samen met andere deelnemers óf live op de
eigen locatie samen met een andere organisatie uit de omgeving de trainingen volgen.
Pedagogisch medewerkers die tijdens de training niet aanwezig
kunnen zijn vanwege bijvoorbeeld vakantie of verlof kunnen met
het Muziekkwartierabonnement zonder extra bijkomende kosten
de training op een later moment volgen door aan te sluiten bij
een online training.

Muziekkwartier® – training Muziek in de kinderopvang
E: contact@hetmuziekkwartier.nl W: www.hetmuziekkwartier.nl

T: 06-54711295

Training op maat of uitbreiding
Een training kan op maat gemaakt worden met uitbreiding of gewenste accenten.
Uitbreiding kan een na-traject zijn met voorbeeldlessen op de groep door een
professioneel gecertificeerd Muziek op Schootdocent uit jullie eigen omgeving in
combinatie met muziek-ambassadeursbegeleiding. Zo kan iemand uit het team
zich specialiseren in muziek en de muziek-ambassadeur worden, die de muziek activiteiten levend
houdt en regelmatig voorziet van nieuwe ideeën.
Datum en tijdstip trainingen
Het bepalen van de datum en het tijdstip gaat volledig in overleg of via het boekingssysteem.
Groepsgrootte
De groepsgrootte per basistraining – live of online- is beperkt om persoonlijke aandacht te kunnen
garanderen. Bij een groter aantal deelnemers worden er daarom meerdere trainingen ingepland.
Tijdsinvestering
De deelnemers volgen de basistraining van 2x 2uur.
Aansluitend starten ze met het stappenplan op de groep om het Muziekkwartier te oefenen. De
voorbereiding bestaat eruit dat het stappenplan wordt doorgelezen en de materialen worden klaar
gelegd. Dit is steeds het uitgangspunt van het Muziekkwartier: minimale voorbereiding, uitvoeren
tijdens het dagelijkse werk.
Elke nieuwe Muziekkwartierkaart die wordt uitgekozen bevat bekende en nieuwe spelvormen,
muziek en liedjes. Zo worden de vaardigheden en kennis stap voor stap verder uitgebreid, waarbij de
voorbereidingen worden gespreid over het jaar.
Aandacht voor vaardigheden in plaats van toetsing
Het Muziekkwartier is erop gericht de vaardigheden uit te breiden in de praktijksituatie vanuit
intrinsieke motivatie. Daarom vindt er geen toetsing plaats, ook omdat dit spanning kan veroorzaken.
In plaats daarvan wordt er veel aandacht geschonken aan implementatie, motivatie en een
inspirerend aanbod, wat juist ontspannend en stimulerend werkt.
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Inhoud van het Muziekkwartier-abonnement
Het 1ste jaar
• Basistraining
➢ kennismakingsgesprek
➢ training live op locatie, of online (kleine groep), twee dagdelen van 2uur
➢ implementatiegesprekken met de projectverantwoordelijke
• Werkboek
• Certificaat per deelnemer
• Boek 'Muziekkwartier' per locatie vanaf 4 groepen.
• Startset van 12 Muziekkwartierkaarten (digitaal)
• Toegang tot de digitale bibliotheek van Muziekkwartierkaarten
• Instructievideo’s in de besloten website
• Latere online training voor afwezige/nieuwe medewerkers (max. rond de 15%, in overleg)
• Toegang tot de besloten website met nieuw muzikaal materiaal en videovoorbeelden
• Licentie om Het Muziekkwartierlogo te gebruiken voor PR-doeleinden
• Geen bijkomende administratiekosten

Vanaf het 2de jaar
• Elk jaar een online verdiepingsworkshop naar keuze uit het aanbod
• Latere online training voor nieuwe medewerkers (max. rond de 15%, in overleg)
• Toegang tot de digitale bibliotheek van Muziekkwartierkaarten
• Instructievideo's via de besloten website
• Toegang tot de besloten website met nieuw muzikaal materiaal en videovoorbeelden
• Licentie om Het Muziekkwartierlogo te gebruiken voor PR-doeleinden
• Geen bijkomende administratiekosten

Wat deelnemers schreven over de basistraining van het Muziekkwartier:
-Op een andere manier muziek maken en zingen dan hoe we het ‘altijd' al deden.
-Nieuwe ideeën, inzichten.
-Ontwikkeling op verschillende gebieden. Alles rond muziek
-Dat kinderen met muziek veel taal verwerven
-Het stappenplan maakt het makkelijk.
-Dat er met weinig moeite heel veel variaties aangebracht kunnen worden.
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Workshops
Incidentele workshops kunnen geboekt worden op eigen locatie of online.
Er zijn wisselende thema’s beschikbaar zoals
•
•
•

Er zit muziek in mijn boek! Workshop muzikaal en interactief voorlezen in het thema van een
prentenboek.
Daar zit muziek in! Praktische workshop rondom het thema ‘Muziek’ in de kinderopvang,
inclusief drie uitgewerkte Muziekkwartierkaarten rondom samen creatief muziek maken.
Muziek en de taal-spraakontwikkeling bij zeer jonge kinderen. Speciaal voor VVE-groepen en
anderen die extra aandacht willen geven aan een speels aanbod voor de spraak en
taalontwikkeling (0-4 jaar).

Op aanvraag zijn er workshops voor specifieke beroepsgroepen te boeken, aangepast aan het
werkveld. Zoals docenten peuterdans, kinderyoga, babyzwemmen, logopedisten, etc.
Vooraf gaan we in gesprek om de vraag helder te krijgen, waarna de workshop op maat gemaakt
wordt voor de groep.

Wat deelnemers schreven over ‘Er zit muziek in mijn boek!’:
Je kan een boek veel leuker presenteren.
We gaan nu meer de kleintjes erbij betrekken.
Je kan muziek gebruiken bij het voorlezen en de activiteiten.
Dank je wel, het was leuk en vernieuwend.
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Tarieven
Kinderopvang stamgroep
De tarieven voor kinderopvangorganisaties zijn berekend per kinderopvang
stamgroep. Elke groep zal uit meerdere medewerkers bestaan, parttime of fulltime.
Vanaf vier à vijf stamgroepen wordt de training live op locatie gegeven, kleinere organisaties kunnen
de training online volgen.
Per kinderopvangstamgroep: € 360,- voor de basistraining inclusief het abonnement voor het 1e jaar.
Daaropvolgende jaren: € 10,- per maand (= € 120,- per jaar).
Per peuterspeelzaalstamgroep met beperkte openingstijden (bijvoorbeeld drie dagdelen per week):
€ 180,- voor de basistraining inclusief het abonnement voor het 1e jaar.
Daaropvolgende jaren: € 5,- per maand (= € 60,- per jaar).
Het abonnement is na het eerste jaar per maand opzegbaar of te wijzigen.
Gastouder
Per gastouder: € 102,- voor de basistraining met het abonnement voor het 1e jaar.
Daaropvolgende jaren: € 2,50 per persoon per maand (€ 30,- per jaar).
Kijk op https://webshop.hetmuziekkwartier.nl/ voor het actuele aanbod van online trainingen
of boek met een groep (16-25 deelnemers) gezamenlijk een live training op de eigen locatie.
Het abonnement is na het eerste jaar per maand opzegbaar.
Incidentele workshop (zonder abonnement)
Groepen
Live op locatie:
€ 450,- per workshop 1,5 uur, maximaal 25 deelnemers.
Online workshop:
€ 350,- per workshop van 1,5 uur, maximaal 25 deelnemers.
Deelname per persoon: € 25,- tot € 35,- per deelnemer, afhankelijk van het aanbod.
Wisselend aanbod (live en online) op inschrijving via de webshop.
Kijk in de webshop voor het actuele aanbod.
Lezingen
Voor een lezing of presentatie rondom muziek met jonge kinderen, stuur een e-mail voor een belafspraak naar felice@hetmuziekkwartier.nl

Félice van der Sande
Auteur & trainer van het Muziekkwartier®
E: felice@hetmuziekkwartier.nl
T: 0654711295
W: www.hetmuziekkwartier.nl
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