
Hoofdstuk 2 Het muziekaspect maat 

Tijdens dit onderzoek zal het muziekaspect maat centraal staan. Zo zal het muziekaspect maat ook 
terug komen in de praktijklessen die worden gegeven. In dit hoofdstuk staan de factoren die 
bepalend zijn voor het krijgen van inzicht in het muziekaspect maat centraal. Allereerst zal de 
theorie achter het muziekaspect maat worden beschreven. Vervolgens zal aan de hand van de vijf 
domeinen uit het KVB-model worden beschreven welke factoren bepalend zijn voor het krijgen van 
inzicht in het muziekaspect maat. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving van de 
leerdoelen met betrekking op het muzikale aspect maat. 

2.1 Theorie achter het muziekaspect maat 
Het muziekaspect maat valt onder het begrip klankduur.  
Elke klank die te horen is heeft een bepaalde lengte. Van elke klank is de klankduur te definiëren 
en vast te leggen. De duur van een klank kan worden gemeten in tijd en worden vastgelegd. 
In deze paragraaf zal het muzikale aspect maat vanuit de theorie worden beschreven. 

      2.1.1 Puls 

Muziek heeft tijd nodig. Bij muziek hebben mensen vaak de neiging om de tijd in gelijke stukken te 
verdelen. Dit doen zij bijvoorbeeld door met hun voeten mee te tikken. In bijna alle muziek is zo’n 
soort hartslag te horen. Dit wordt een puls genoemd. 

      2.1.2 Maat 

Bij muziek wordt de muzikale notatie van de notenbalk onderverdeeld in delen. Elk zo’n deel wordt 
een maat genoemd. De maten worden van elkaar gescheiden door maatstrepen. Dit is een 
rechtopstaande streep, zie figuur 2. 
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Het einde van een muziekstuk wordt aangegeven doormiddel van een dubbele maatstreep.  

      2.1.3 Maataccent 

In de muziek wordt er vaak gebruik gemaakt van een maataccent. Een maataccent is de  eerste 
noot in een maat die een extra accent krijgt. Zo is te horen waar de eerste tel van een maat zit. Bij 
het steeds van één tot vier tellen wordt vanzelf de eerste en derde maat benadrukt. De eerste tel is 
dan vaak het sterkst. Dit wordt het hoofdaccent genoemd. De derde tel is wat lichter benadrukt. Dit 
wordt een nevenaccent genoemd. 

      2.1.4 Maatsoorten 

Bij een voortdurende opeenvolging van een beklemtoond maatdeel en een onbeklemtoond maatdeel 
wordt er gesproken van een tweedelig maatsoort. 
Bij een voortdurende opeenvolging van een beklemtoond maatdeel en twee onbeklemtoonde 
maatdelen wordt er gesproken van een driedelige maatsoort. Walsmuziek is een voorbeeld van een 
driedelig maatsoort.  

      2.1.5 Maatsoortaanduiding 

Vooraan de eerste notenbalk staan twee cijfers zie figuur 3. Deze cijfers 
geven informatie over de maatsoort van de muziek. Het bovenste cijfer 
geeft aan hoeveel tellen elke maat heeft. Het onderste cijfer vertelt 
welke notenwaarde de teleenheid is. Hierdoor is het duidelijk welke noot 
één tel duurt.  
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        2.1.6 Opmaat 

Een opmaat is één maat die vooraf gaat aan de eerste maat. De laatste maat van zo’n lied is dan 
ook onvolledig. 

2.2 Inzicht in het muzikale aspect maat 
Het inzicht in het muzikale aspect kan op verschillende manier verkregen worden. In deze paragraaf 
zal aan de hand van de vijf domeinen (zingen, luisteren, spelen, vastleggen en bewegen) van het 
KVB-model van Van der Lei et al. (2004) worden beschreven hoe deze inzicht zichtbaar wordt. 

        2.2.1 Zingen 

Bij het zingen is het van belang dat de kinderen in de maat zingen. Om leerlingen tijdens het zingen 
inzicht in maat te geven, beschrijven Van der Lei et al. (2004) hoe de leerkracht tijdens het zingen 
de inzet en tempo kan aangeven. Doormiddel van een inzetgebaar geeft de 
leerkracht aan wanneer de leerlingen beginnen met zingen. Met het inzetgebaar 
geeft de leerkracht ook het tempo van het lied aan. Een vlug lied wordt gestart met 
een snelle beweging en een langzaam lied met een rustige slag. Tijdens het zingen 
blijft de leerkracht het tempo aangeven door met de hand de maat te slaan. Welke 
maatslagfiguur de leerkracht gebruikt, hangt af van de maatsoort en het tempo van 
lied. Van der Lei et al. (2004) beschrijven drie maatslagen. 
De eerste is de maatslag in ‘enen’. Deze wordt bij snelle twee en driedelige liederen 
gebruikt. De leerkracht geeft daarbij alleen de eerste tel aan, zie figuur 4.  
 
De tweede is de maatslag in ‘tweeën’. Deze wordt gebruikt bij alle tweedelige 
maatsoorten (2/4, 4/4), maar ook voor de snelle 6/8 maatsoort. Het hoofdaccent 
is een grote beweging recht naar beneden en naar buiten. Het neveneffect is een 
kleine beweging naar binnen en een grote beweging omhoog, zie figuur 5. 
 
De derde is de maatslag in drieën. Deze wordt gebruikt voor alle langzame 
driedelige maatsoorten. Het hoofdaccent is recht naar beneden, de tweede tel 

naar buiten en de derde tel naar binnen en omhoog, zie figuur 6. 
 
Volgens Van der Lei et al. (2004) is het belangrijk dat kinderen vanaf groep 3 
leren om bij het zingen te letten op het liedleidingsgebaar. Hiermee kan het 
startmoment, het tempo en de maat  worden aangegeven. Een neveneffect is 
dat ook de aandacht van de kinderen op de leerkracht gevestigd blijft. Zo kan de 
leerkracht de kinderen ook stimuleren en corrigeren.  

       2.2.2 Luisteren 

Volgens Honing (2009) wordt de maat van een muziekstuk automatisch tijdens het luisteren 
opgeroepen. Honing (2009) noemt dit de ‘beat-inductie’. Wanneer de beat wordt gehoord, kan er 
geïnterpreteerd worden of de muziek sneller of langzamer gaat. Volgens Honing (2009) zorgt het 
luisteren naar de maat voor de nodige verwachtingen. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar wanneer er 
met een voet wordt mee getikt op de maat van de muziek. Volgens Honing (2009) gebeurt dit veelal 
enkele milliseconden eerder dan de beat zelf. Honing (2009) vindt dat dit aangeeft dat maatgevoel 
gebaseerd is op een verwachting. Het is een verwachting die anticiperend, proactief handelen 
mogelijk maakt.   
 
Vrolijk (2009) beschrijft twee luisterstijlen waarbij het muzikale aspect maat betrokken wordt.  
Bij de analytische luisterstijl wordt de muziek ontleed. Hierdoor wordt er bijvoorbeeld naar het 
klankaspect van een muziekstuk geluisterd. Daarbij kan dan door het luisteren de maat van het 
muziekstuk worden gehoord.  
Daarnaast beschrijft Vrolijk (2009) de motorische luisterstijl. De motorische luisterstijl wordt 
zichtbaar wanneer er meebewogen wordt op de maat van de muziek. Hierbij valt volgens Vrolijk 
(2009) te denken aan het tikken met de voet, dansen of automatisch meedeinen met de muziek. De 
beweging komt vanzelf zodra de muziek er is. 
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       2.2.3 Spelen 

Vrolijk (2009) beschrijft voor het spelen van muziek het maatspel. Doormiddel van maatspel kunnen 
de kinderen inzicht krijgen in het muzikale aspect maat. Het is volgens Vrolijk (2009) een 
gemakkelijke uitvoerbare begeleidingsvorm. De kinderen klappen bijvoorbeeld in de maat zoals ze 
ook op een lied zouden lopen. Wanneer dit goed gaat, kan het klappen volgens Vrolijk (2009) 
vervangen worden door het spelen op een ritme-instrument. Vrolijk (2009) geeft als tip nog mee om 
op de eerste maat een duidelijke accent te leggen met een ritme-instrument. Op deze manier 
wordt het natuurlijke maatgevoel ondersteund.  
Vrolijk (2009) beschrijft ook drie soorten maatspel: langzaam, gewone en snelle maat. Dit zegt niets 
over het tempo, maar over hoe de begeleiding klinkt. Bij het maatspel langzaam wordt er gespeeld 
op de eerste tel, bij een gewone maat wordt er gespeeld op de eerste en derde tel en bij een snelle 
maat op alle tellen.  
 
Van der Lei et al. (2004) beschrijven ook het maatspel, maar beschrijven ook andere varianten bij 
ritmische begeleiding. Zo beschrijven zij het gebruik van bodysounds. De kinderen maken dan een 
maatspel met geluiden waarbij zij hun lichaam gebruiken.  
Een andere vorm die Van der Lei et al. (2004) beschrijven is de afterbeat. Een afterbeat betekent 
dat er niet op de accenten of beklemtoonde pulsen wordt gespeeld, maar steeds na deze pulsen 
wordt gespeeld. Letterlijk betekent het ook na de slag. In een 4/4 maat zou dat betekenen dat er 
op de tweede en vierde maat wordt gespeeld. Deze begeleiding klinkt volgens Van der Lei et al. 
(2009) heel goed als er verschillende instrumenten worden gebruikt.  

      2.2.4 Vastleggen 

Van der Lei et al. (2004) beschrijven voor het vastleggen van muziek twee vormen van notatie: de 
productienotatie en receptienotatie. Bij productienotatie worden de noten gebruikt om klank te 
produceren. Dit kan zowel met een grafische als traditionele notatie. De traditionele notatie is 
daarbij wel exacter. 
De receptienotatie wordt gebruikt om kinderen beter te laten luisteren naar muziek. Ook hier kan 
er gebruik worden gemaakt van een grafische of traditionele notatie.  
 
Volgens Van der Lei et al. (2004) leren kinderen het notenschrift het snelst via muziek maken: 
spelen, zingen en klappen. Het leren van het notenschrift moet volgens Van der Lei et al. (2004) 
worden verbonden met klank.  
Het muzikale aspect maat komt vooral terug in de toonduurnotatie. De basis van deze notatie zijn 
de kwart noten, hele noten en achtste noten. Het aangeven van maatsoorten komt volgens Van der 
Lei et al. (2004) hier als extra bij. Het aangeven van de maatsoorten zorgt hier voor het inzicht in 
maat.  

        2.2.5 Bewegen 

Kinderen hebben volgens Van der Lei et al. (2004) een natuurlijke behoefte om te bewegen. Met 
name jonge kinderen kunnen vaak geen moment stil zitten. Helaas moeten zij in het schoolsysteem 
vaak op een stoel stil zitten. Volgens Van der Lei et al. (2004) leren kinderen beter als zij hun 
bewegingsdrang kunnen gebruiken. De inschakeling van hun motoriek doet het leerproces van 
kinderen veel beter verlopen. Muziek nodigt uit tot bewegen en daar kan volgens Van der Lei et al. 
(2004) goed gebruik van worden gemaakt. 
Van der Lei et al. (2004) vinden dat kinderen de kans moet worden gegeven om het maatgevoel te 
ontwikkelen. Jonge kinderen leren volgens hen graag en vinden daarbij herhaling prachtig, mits het 
niet eentonig wordt. De leerkracht moet daarbij volgens Van der Lei et al. (2004) steeds een andere 
impuls gebruiken bij in wezen dezelfde oefening. Hierdoor wordt het maatgevoel ook gestimuleerd. 
Voorbeelden die Van der Lei et al. (2004) geven zijn: meeklappen of lopen bij een lied, lopen op de 
trom, lopen op muziek en het uitvoeren van een speellied. 
Een voorbeeld die Vrolijk (2009) geeft is het touwtje springen. Hierdoor wordt er op een bepaalde 
maat gesprongen. Vrolijk (2009) beschrijft binnen het bewegingsonderwijs acht kenmerken. De 
eerste en tweede kenmerk hebben betrekking op het muzikale aspect maat. Het eerste kenmerk is 
het bewegen op een geslagen ritme, gezongen lied, kindermuziek en actuele muziek. 
Het tweede kenmerk is in de maat stappen, huppelen en lopen op muziek.  



       

 
 



2.3 Leerdoelen met betrekking tot het muzikale aspect maat 
Het muzikale aspect maat is ook terug te vinden in de leerlijnen. Van der Lei et al. (2004) hebben 
leerlijnen beschreven die horen bij het KVB-model. In deze paragraaf zal aan de hand van de vijf 
domeinen van het KVB-model de leerdoelen met betrekking tot het muzikale aspect maat worden 
beschreven. Deze leerdoelen verschillen per groep. Daarom zullen deze in een tabel per domein 
worden weergeven. 

       2.3.1 Zingen 

Bij het zingen draait het met betrekking tot het muzikale aspect maat om het zingen in de maat. 
Daarbij speelt het ritme van de muziek volgens Van der Lei et al. (2004) een grote rol. 
In tabel 2 staan de leerdoelen van de muzikale aspect met betrekking tot zingen beschreven. 
 
Tabel 2. Leerdoelen muzikale aspect maat in de leerlijn zingen 

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

Het zingen van ritmisch 
eenvoudige liederen, in 
een niet te snel tempo, 
met aandacht voor een 
goede articulatie 

Het zingen van ritmisch 
eenvoudige liederen, in 
verschillende tempi en 
in twee- en driedelige 
maatsoorten 

Het correct zingen van 
ritmisch langere liederen 
die verschillende 
maatsoorten en tempo 
hebben 

Het correct zingen van 
ritmisch langere liederen 
die verschillende 
maatsoorten en tempo 
hebben 

    

       2.3.2 Luisteren 

Bij het luisteren naar muziek gaat het volgens Van der Lei et al. (2004) om het ervaren, herkennen 
en benoemen van muzikale aspecten. Eén van deze aspecten is maat. In tabel 3 is te lezen welke 
leerdoelen van luisteren betrekking hebben op het muzikale aspect maat. 
 
Tabel 3. Leerdoelen muzikale aspect maat in de leerlijn luisteren 

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

De kinderen luisteren in 
spelsituaties naar de 
verschillen in 
muziekstukken. Ze 
reageren met 
bewegingen, taal of 
tekens op de verschillen 
in tweedelige en 
driedelige maatsoorten. 

De kinderen ervaren, 
herkennen en benoemen 
de verschillen en 
overeenkomsten in 
muziekfragmenten. Ze 
reageren met 
bewegingen, taal of 
tekens op deze 
verschillen en 
overeenkomsten in 
tweedelige en driedelige 
maatsoorten. 

De kinderen ervaren, 
herkennen, benoemen 
en ordenen de 
verschillen en 
overeenkomsten in 
muziekfragmenten. Ze 
reageren met 
bewegingen, taal of 
tekens op deze 
verschillen en 
overeenkomsten in 
tweedelige en driedelige 
maatsoorten. 

De kinderen ervaren, 
herkennen, benoemen 
en ordenen de 
verschillen en 
overeenkomsten in 
muziekfragmenten. Ze 
reageren met 
bewegingen, taal of 
tekens op deze 
verschillen en 
overeenkomsten in 
tweedelige en driedelige 
maatsoorten. 

    

       2.3.3 Muziek maken 

Bij het muziek maken staat het zelf doen centraal. Het muziekaspect maat speelt daarin ook een 
rol. In tabel 4 is te lezen welke leerdoelen van muziek maken betrekking hebben op het muzikale 
aspect maat. 
  



Tabel 4. Leerdoelen muzikale aspect maat in de leerlijn muziek maken 

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

De kinderen 
experimenteren, doen 
ervaringen op met het 
maken van geluiden en 
klanken en maken hun 
eigen stukjes muziek.  
Daarbij kunnen zij de 
maat meespelen bij 
liederen in twee- en 
driedelige maatsoorten. 

De kinderen 
experimenteren, doen 
ervaringen op met het 
maken van geluiden en 
klanken en maken hun 
eigen stukjes muziek.  
Daarbij kunnen zij 
maatbegeleiding geven 
bij liederen in twee- en 
driedelige maatsoorten. 

De kinderen 
experimenteren, doen 
ervaringen op met het 
maken van geluiden en 
klanken en maken hun 
eigen stukjes muziek.  
Daarbij kunnen zij 
maatbegeleiding geven 
bij liederen in twee- en 
driedelige maatsoorten. 

De kinderen 
experimenteren, doen 
ervaringen op met het 
maken van geluiden en 
klanken en maken hun 
eigen stukjes muziek.  
Daarbij kunnen zij 
maatspel bij liederen in 
twee- en driedelige 
maatsoorten verzorgen. 

    

       2.3.4 Muziek vastleggen 

Het gaat bij muziek vastleggen over het op eenvoudige wijze lezen en noteren van de klank, de 
vorm en de betekenis van muziek. Daarbij kan de muziek worden vastgelegd in een grafisch- of 
traditionele notatie. De traditionele notatie van maat komt pas vanaf groep 5/6 echt aan bod. In de 
groepen 1 t/m 4 speelt de grafische notatie een rol. In tabel 5 is te lezen welke leerdoelen van 
muziek vastleggen betrekking hebben op het muzikale aspect maat 
 
Tabel 5. Leerdoelen muzikale aspect maat in leerlijn muziek vastleggen 

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

De kinderen reageren 
met tekeningen op 
verschillende lied- en 
muziekfragmenten. 
Daarbij gaat het vooral 
om de notatie van lange 
en korte klanken en 
hoge en lage klanken. 

De kinderen reageren 
met tekeningen op 
verschillende lied- en 
muziekfragmenten en 
bedenken en noteren 
eigen speelstukjes. 
Daarbij gaat het om de 
notatie van stilte en 
geluiden, lange en korte 
noten en 
klanktekeningen 

De kinderen werken 
receptief, productief en 
reproductief met behulp 
van grafische en 
traditionele 
muzieknotaties. Bij de 
grafische notatie gaat 
het om het ontwerpen 
en lezen van symbolen 
voor de duur van 
klanken.  
Bij de traditionele 
notatie gaat het om het 
ontwerpen, spelen en 
lezen van twee- en 
driedelige maatsoorten, 
maten en maatstrepen 

De kinderen werken 
receptief, productief en 
reproductief met behulp 
van grafische en 
traditionele 
muzieknotaties. Bij de 
grafische notatie gaat 
het om het ontwerpen 
en lezen van symbolen 
voor de duur van 
klanken.  
Bij de traditionele 
notatie gaat het om het 
ontwerpen, spelen en 
lezen van ritmische 
motieven in twee- en 
driedelige maatsoorten 
en 
maatsoortaanduidingen.  

    

       2.3.5 Bewegen 

Het muziekaspect maat speelt ook een rol bij het bewegen op muziek. Daarbij gaat het om het 
lopen op de maat en dansen op maatverschillen. In tabel 6 is te lezen welke leerdoelen van 
bewegen op muziek betrekking hebben op het muzikale aspect maat. 
 
Tabel 6. Leerdoelen muzikale aspect maat in leerlijn bewegen op muziek 

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

De kinderen bewegen 
vrij en met 
bewegingspatronen op 
verschillende soorten 
muziek. Daarbij gaat het 
bewegen op twee- en 
driedelige maatsoorten. 

De kinderen bewegen 
vrij en met 
bewegingspatronen op 
verschillende soorten 
muziek. Daarbij gaat het 
bewegen op twee- en 
driedelige maatsoorten. 

De kinderen bewegen 
vrij en met 
bewegingspatronen op 
verschillende soorten 
muziek. Daarbij gaat het 
bewegen op twee- en 
driedelige maatsoorten. 

De kinderen bewegen 
vrij en met 
bewegingspatronen op 
verschillende soorten 
muziek. Daarbij gaat het 
bewegen op twee- en 
driedelige maatsoorten. 



 


