
ATV pilots 2021-2022

Wie oren heeft om te horen 
en ogen heeft om te zien,

…
Bijdrage Wiebe Buis 

werkconferentie 22 – 04 - 2022



• ”Oud”: contextuele studies check www.skole.nl

• Dit verhaaltje gaat voornamelijk over de pilots in het 
eerste jaar

http://www.skole.nl/


Prelude

Waartoe zijn wij, muziektheoretici, op aarde?

• De student is een musicus en een onderzoeker die wil weten "hoe het zit" en 
"hoe muziek werkt".

ATV helpt (als het goed is…) bij:

• het reduceren van complexiteit het leren waarnemen van patronen 
• het elegant hanteren van muzikale concepten ("ambachtelijke dimensie")
• het onderzoeken van muziek in context
• (Vb. JSB) 







• Patroon: -4 +1 -4 +1 -4
• Sequens
• Partimento patroon “Romanesca” 
• In majeur Pachelbel
• Vaak met stapsgewijze bas:



• Veel gebruikt ook na de 18e eeuw
• Enkele voorbeelden:

• Whiter shade of pale
• Ik ben vandaag zo vrolijk 

(parallelle octaven tussen buitenstemmen… )
• Penny Lane
• …



Competenties en indicatoren

De gebruikte competenties zijn beschreven en uitgewerkt uitgaande van het 
“Opleidingsprofiel 2017” (Netwerk Muziek, september 2017).

Van de 7 competentieclusters zijn er drie gedeeltelijk van toepassing binnen de 
kennisdomeinen de Algemeen Theoretische Vakken.

1. Ambachtelijk vermogen (Craftmanship): 1.4 en 1.5

4. Vermogen tot onderzoek en ontwikkeling (Ability for research and
development): 4.1 t.m.  4.7

5. Communicatief vermogen (Communication abilities): 5.1 en 5.5



3 Pilots

1. Muziek- en cultuurgeschiedenis (AHWM10)
2. Gehoorontwikkeling
3. Analyse & Harmonie

• Centraal staat: 
• leren luisteren, (leren) lezen
• referentiekader/kennisbasis opbouwen
• Inhoudelijk: gemeenschappelijkheid (jazz, klassiek etc.) van gebruikte 

concepten onderzoeken en in kaart brengen



Muziek- en cultuurgeschiedenis

• Hoorcollege

• A History of Western Music Ed. 10, aangevuld met capita over jazz t/m bebop 
J

• W7 + H = V(c+f+p+r) è kennisbasis/referentiekader
(Wie * wat  * wanneer * waar * waarom * waarmee * waartoe) + 
Hoe = Verhaal(context +  feiten + processen + relaties) 
leidend tot een kennisbasis/referentiekader

• En: gaat dat een beetje? 

• Sumus in dubio…



Gehoorvorming

Tonale toonruimte: diatoniek (incl. modi) met beperkte (concentrische) chromatiek



Gehoorvorming(2)

• Artusi: Music Fundamentals (www.artusimusic.com)
• Scales & Chords & patterns (muzikale concepten/patronen), 

Traplopen en Springstof
• Standards
• Voorbeeld: skole.nl (Standards werkmodel)
• Toepassen
• Voorbeeld: skole.nl (There will never be)



Analyse en Harmonie 

• Vorm, structuur en textuur van muziek
• Vormmiddelen, vormprincipes, vormkarakters
• Vormtypen: ritornellovorm, Dualform (= binary form) 

sonatevorm, fuga
• Principes van majeur- en mineurtonalititeit
• Auditieve analyse (ook met Audacity) vb skole.nl)
• Partituuranalyse

• Toets: 





Coda

• Overkoepelende (ATV) doelstelling voor de lange termijn:
• Op naar de 21e eeuw… het wordt wel tijd: (instroom van digital natives…)
• Ambitie? Altijd goed.
• Huidige werkwijze continueren en uitbouwen, 

• maar (misschien?) ook (zie laatste nieuwsbrief): …..



Lectoraat Serious Gaming NHLStenden
Proefschrift van Dr. D.A. Kuipers: Design for Transfer

aanvullen met de ambitie om de komende 5-7 jaar te werken aan een 
Serious Game voor het PCC met een onderliggend narratief waarbij de bloedgroepen (jazz, 
klassiek enz.) elkaar oppeppende transfusies gaan toedienen ;-)

LINK

https://www.nhlstenden.com/nieuws-en-artikelen/ivo-wenzler-beedigd-als-lector-serious-gaming
https://research.rug.nl/files/96269564/Complete_thesis.pdf
https://computationalaudiology.com/improving-music-enjoyment-and-speech-in-speech-perception-in-cochlear-implant-users/




Eerste reacties:
J



I - II^5  - V& - I

In G mineur…

Dank voor uw aandacht!

Pic. 


