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SAMENVATTING
Topdown denken is kenmerkend voor hoogbegaafden. Het lesmateriaal op reguliere scholen is
echter gebaseerd op bottom up denken. Op scholen wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden
met hoogbegaafde kinderen, zodat ze zo min mogelijk problemen ervaren. Op het gebied van
muziek is hier echter weinig over bekend. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken wat de
invloed is van topdown leren tijdens het pianospelen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag
opgesteld: Wat is de invloed van topdown denken op het leren spelen van een pianoliedje bij een
hoogbegaafd kind?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is een experiment uitgevoerd waarbij 15
hoogbegaafde kinderen een piano liedje leerden spelen en aansluitend een vragenlijst moesten
invullen. Daaruit bleek dat kinderen die het liedje vooraf hadden gehoord minder fouten maakten en
het liedje minder lastig vonden. Zo kunnen we concluderen dat het aanreiken van een leermethode
gebaseerd op topdown denken een positieve invloed uitoefent op het leren spelen van een
pianoliedje bij een hoogbegaafd kind.
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TOPDOWN DENKEN IN DE MUZIEK
Er is al veel informatie bekend op het gebied van hoogbegaafdheid en de mogelijke leertechnieken
van hoogbegaafden. Een voorbeeld van een kenmerkende leertechniek is het “topdown leren”. Dit
houdt in dat iemand eerst het eindresultaat wilt weten en vervolgens onderzoekt hoe deze tot stand
is gekomen (A. Kerpel, 2014). Deze informatie over leertechnieken wordt reeds zoveel mogelijk
gebruikt op scholen om hoogbegaafden zo goed mogelijk te onderwijzen (C. de Koning, 2017). Die
uitgebreide informatie is er echter nog niet op het gebied van hoogbegaafden in combinatie met het
leren spelen van een muziekinstrument.
Beiden zijn we opgevoed met muziek en volgen we het vak ook op school. Zo was de keuze
om iets met het thema ‘muziek’ te doen vrij snel gemaakt. Lianne heeft als kind een
hoogbegaafdheidstest gedaan bij Ponte, een psychologisch adviesbureau in Capelle aan den IJssel.
We konden zo ons onderwerp uitbreiden naar het thema hoogbegaafdheid, waar we allebei
interesse in hebben. Met de twee thema’s hoogbegaafdheid en muziek zijn we ons gaan oriënteren
en zo zijn we bij onze onderzoeksvraag gekomen.
Veel ouders merken dat hun hoogbegaafde kind meer uitdaging nodig heeft (L. van der
Klooster, 2014). Deze uitdaging kan op school voldoende gegeven worden, maar dit is niet altijd zo.
Een oplossing daarvoor is om naast school andere activiteiten in te plannen zoals muziekles. Echter,
het geven van muziekles aan hoogbegaafde kinderen is daadwerkelijk een probleem. A. van Prooijen
geeft muziekles aan hoogbegaafden en zegt dat een normaal lesprogramma vaak niet toereikend is
(W. Wind, 2014). Uit onderzoek blijkt dat de leertechniek van hoogbegaafden verschilt met de
leertechniek van niet-hoogbegaafden, we weten echter niet of dit ook op gaat op het gebied van een
muziekinstrument leren spelen (E. Dekens, z.j.). Dit leerverschil zou een oorzaak kunnen zijn voor het
probleem dat hoogbegaafden soms ondervinden tijdens een regulier muzieklesprogramma.
Met dit onderzoek willen wij de geringe hoeveelheid informatie die er beschikbaar is op het
gebied van hoogbegaafden en een muziekinstrument spelen uitbreiden. Wij verwachten dat dit
onderzoek resultaten biedt die de samenleving mogelijkheden geeft deze speciale doelgroep beter
te onderwijzen. We koppelen de leerstrategie, het topdown leren, met het leren van een
muziekinstrument. Het muziekinstrument dat in dit onderzoek gekozen is is de piano. Er zijn 2
groepen, groep A en groep B. Groep A begint aan de instructie zonder te weten wat het eindproduct
is. Groep B daarentegen heeft het eindproduct, het liedje, voorafgaand aan de instructie van dat
muziekstuk al gehoord. Dan wordt er gekeken wat het vooraf laten horen van het liedje voor invloed
heeft gehad op het aantal fouten dat is gemaakt. Met behulp van een vragenlijst na afloop wordt er
ook gekeken of er naast het aantal fouten andere verschillen te zien zijn tussen groep A en B.
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De hoofdvraag van ons onderzoek is:
Wat is de invloed van topdown leren op het leren spelen van een pianoliedje bij een hoogbegaafd
kind?
Deze vraag is op te delen in deelvragen, die ook relevant zijn voor het onderzoek en het trekken van
conclusies. De volgende deelvragen worden beantwoord:
1. Wat houdt hoogbegaafdheid in?
2. Hoe uit hoogbegaafdheid zich bij een kind en welke problemen kan een hoogbegaafd kind
daardoor ondervinden?
3. Wat is topdown leren?
4. Hoe zijn kenmerken van hoogbegaafdheid in verband te brengen met topdown leren?
5. Wat voor invloed kan muziek uitoefenen op hoogbegaafde kinderen?
Deze deelvragen worden op de volgende pagina’s uitgewerkt met behulp van literatuuronderzoek.
Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, vormen we onze hypothese.
Wij verwachten dat het aanreiken van een leermethode gebaseerd op topdown denken een
positieve invloed uitoefent op het leren spelen van een pianoliedje bij een hoogbegaafd kind. Wij
gaan ervan uit dat groep B, de groep die het liedje van tevoren heeft gehoord, de opdracht als
makkelijker ervaart dan groep A. Ook verwachten wij dat er in groep B minder fouten zullen worden
gemaakt dan in groep A.
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UITWERKING VAN DE DEELVRAGEN
Wat houdt hoogbegaafdheid in?
Om te begrijpen wat hoogbegaafdheid inhoudt, is
het belangrijk om te snappen wat hoogintelligent
zijn is. Vaak worden deze twee begrippen door
elkaar gehaald, terwijl deze duidelijk van elkaar
verschillen.
Intelligentie kan gemeten worden met een
intelligentietest. Bij deze test wordt er gekeken
naar het vermogen van de hersenen. De
intelligentiequotiënt (IQ) geeft aan hoe intelligent
Figuur 1: normale verdeling van IQ scores (Dcmq,
iemand is. Zoals in figuur 1 is te zien is het
z.j.)
gemiddelde IQ 100 (“Hoogbegaafd of
hoogintelligent?”, 2013)
Wanneer er sprake is van een IQ dat boven de 130 ligt, is iemand hoogintelligent. Dit hoge
IQ ontstaat doordat er meer verbindingen zijn tussen verschillende hersencellen dan bij begaafde of
zwakbegaafde mensen.
Hoogbegaafd is
IQ > 130

én

motivatie

én

creatief denken.

Als iemand hoogbegaafd is, is diegene ook hoogintelligent. Als iemand hoogintelligent is, hoeft
diegene echter nog niet hoogbegaafd te zijn.
Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak
sterk, maar ook andere zaken spelen een
belangrijke rol. De term wordt gebruikt om aan te
geven dat ze opvallende vermogens of
vaardigheden hebben. (Wikipedia, z.j.)

In figuur 2, waar het Triadisch Model van Renzulli is
te zien, zijn deze drie onderdelen nog een keer
eenvoudig te zien.
Een IQ > 130 is te meten met een
intelligentieonderzoek.
Motivatie beschrijft hoe graag een persoon iets wilt
doen, onderzoeken of bestuderen.

Figuur 2: Triadisch Model van Renzulli (W.L. van
Toorenburg, 2006)

Creatief denken betekent dat er sprake is van een originele, aparte of ‘andere’ manier om dingen
aan te pakken.

Topdown denken in de muziek

5

De Nederlandse professor Franz Mönks zegt dat
er vaak meer dan een hoog IQ, motivatie en
creativiteit nodig is, om talenten te kunnen
ontwikkelen. School, vrienden en het gezin zijn
daarbij ook belangrijke factoren. Hij maakte een
nieuw model, te zien in figuur 3: het Triadisch
Interdependentiemodel (W.L. van Toorenburg,
2006).

Figuur 3: het Triadisch
Interdependentiemodel (W.L. van
Toorenburg, 2006)
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Hoe uit hoogbegaafdheid zich bij een kind en welke problemen kan
een hoogbegaafd kind daardoor ondervinden?
Een kind met een IQ > 130, kan zijn of haar talenten soms niet ontplooien. Dit kan komen doordat
het kind te weinig uitdaging heeft. De motivatie om te leren kan verdwijnen of het creatieve denken
kan voor de omgeving te lastig zijn. Een hoge intelligentie kan echter niet verdwijnen.
Desalniettemin kan het ook zo zijn dat de persoonlijkheid van het hoogbegaafde kind een obstakel
vormt.
Een hoogbegaafd kind is vaak, hoogsensitief, ofwel hooggevoelig. Een gevolg hiervan is dat
deze kinderen gaan onderpresteren. De kwaliteiten van deze hoogbegaafden blijven vaak verborgen,
omdat ze niet willen opvallen. De kinderen passen zich teveel aan, zijn gedemotiveerd, denken dat
ze het toch niet kunnen (perfectionisme/faalangst) of voelen zich ongelukkig. Hoogbegaafde
kinderen doen soms niet wat ze wel kunnen.
Er zijn vijf vormen van hooggevoeligheid (“Hoogbegaafdheid in relatie tot hoog sensitiviteit”, 2012)
(J. Moll, z.j.):
1. Psychomotorisch
Als deze vorm sterk aanwezig is, heeft het kind een verhoogde prikkelbaarheid van het
neuromusculaire systeem.
Eventuele gevolgen zijn: snel praten, intensief bewegen, opgewondenheid, lichamelijke onrust,
gedrevenheid, druk om te handelen, overdreven veel praten en kletsen, impulsieve acties,
zenuwachtig gedrag, ‘workaholic’ gedrag en de clown uithangen.

2. Zintuiglijk gevoelig vermogen, sensueel
Wanneer dit sterk aanwezig is, heeft het kind een verfijnde en verhoogde zintuiglijke gevoeligheid.
Eventuele gevolgen zijn: sterk kunnen genieten van schoonheid, beeldende kunst, literatuur, muziek,
geluiden, kleur, vormen, verhoudingen en de natuur. Plezier in zien, ruiken, proeven, aanraken en
horen. Drang naar comfort en luxe en ook de behoefte om bewonderd te worden en in de
schijnwerpers te staan.

3. Intellectueel: intense activiteit van de geest
Wanneer deze vorm sterk aanwezig is, heeft het kind een constante drang naar het verzamelen van
kennis en is het op zoek naar de waarheid.
Eventuele gevolgen zijn: diepgravende vragen, zeer kritisch (soms iets té kritisch naar anderen en
naar zichzelf), vasthoudendheid bij het oplossen van problemen, vormen van nieuwe begrippen,
gedetailleerde plannen en gedetailleerd visueel herinneren, vermogen tot zelfreflectie en ook
perfectionistisch en betweterig zijn.
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4. Verbeelding, voorstellingsvermogen
Wanneer dit sterk aanwezig is, is het kind creatief met zijn taalgebruik en heeft het veel fantasie.
Eventuele gevolgen zijn: poëtisch taalgebruik, lage tolerantie voor verveling, fantasievol (wat soms
leidt tot het vluchten in een fantasie- en droomwereld), gemak om iets uit te vinden, gemak in het
bedenken van gedetailleerde beelden en het maken van verzonnen vriendjes.

5. Emotioneel
Als deze vorm sterk aanwezig is dan is het kind emotioneel erg gevoelig. Het gaat hier niet om
emotioneel zijn, maar om de emotionele intensiteit en sensitiviteit voor bijzondere kenmerken in de
situatie, die niet iedereen opvallen.
Eventuele gevolgen zijn: positieve en negatieve gevoelens hebben, goed in kunnen leven in
gevoelens van anderen, enthousiast en trots zijn, sterke emotionele banden hebben met
personen/plaatsen/dieren, complexe gevoelens en emoties hebben, verlegen zijn, een intens gevoel
van eenzaamheid ervaren, sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben en het lastig vinden aan te
passen aan nieuwe omgevingen. Ook kan het kind bezig zijn met de dood en angsten.

De hoge prikkelgevoeligheden op deze vijf gebieden zijn dus een deel van hun persoonlijkheid.
Hoogbegaafdheid is geen ziekte die behandeld moet worden, maar een kwaliteit van de
persoonlijkheid en de potentie voor een diepe emotionele ontwikkeling. Het is echter wel goed om
hoogbegaafde kinderen met een hoge prikkelgevoeligheid te leren hun gedrag te controleren en hen
te leren welk effect hun gedrag op anderen kan hebben.
Naast deze vijf vormen van hoogsensitiviteit zijn er ook kenmerken van hoogbegaafden met
betrekking tot het leervermogen. Deze overlappen soms met de uitingen van hooggevoeligheid.
Kenmerken zijn:
• snel van begrip
• grote algemene interesses
• hoog leertempo, grote denk- en leerstappen
• verworven kennis goed toepassen
• goed geheugen
• groot analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen
• denkt buiten reguliere kaders
Hoogbegaafden hebben naast deze kenmerken een extra eigenschap. Ze kunnen uitzonderlijk
gedrag vertonen of hebben de potentie om dat te doen op de volgende gebieden:
•
•
•
•
•

Algemeen intellectueel vermogen
Specifiek academische aanleg
Creatief denken
Leiderschapstalent
Visuele of uitvoerende kunsten
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Wat is topdown leren?
Topdown leren is een manier van leren tegenovergesteld aan bottomup leren. Het is nodig eerst te
begrijpen wat bottom-up leren is voordat topdown leren wordt uitgelegd.
Een bottomup denker verzamelt informatie en maakt daar later een geheel van. De leerstof
is net als een bouwwerk. Een bottomup denker verzamelt eerst alle bouwstenen om daar
uiteindelijk een bouwwerk van te kunnen maken. In figuur 4 is een schematische weergave te zien.
Er wordt in verschillende stappen gewerkt naar het einddoel, om bij de laatste stap een begrip en
beeld te hebben bij het einddoel (L. Dam, 2015). De leerstof wordt logisch opgebouwd, van A naar Z
(“Topdown leren; vanuit een
totaalbeeld”, 2010).

Figuur 5: bottum-up leren (“Anders leren”, z.j.)
Een topdown denker denkt
vanuit het geheel naar delen.
Deze denker wilt eerst weten hoe het bouwwerk eruit komt te zien en onderzoekt daarna pas de
bouwstenen die nodig zijn om het bouwwerk te bouwen. Er wordt gedacht vanuit het ‘waarom’ naar
het ‘hoe’. In figuur 5 is een schematische weergave van topdown denken te zien. Zonder het
totaalplaatje kan de topdown denker details geen handen en voeten geven, omdat er geen overzicht
bestaat zijn er geen zinnige
verbanden te leggen. De denker kan
alleen ‘leren’ wanneer er inzicht is
verkregen in het totaalplaatje,
inclusief het doel. Pas dan wordt de
waarde van de kleinere stappen
gezien in het leerproces.
Figuur 4: topdown leren (“Anders leren”, z.j.)

Topdown denken is geen beperking in het denkvermogen. Het is simpelweg een andere manier van
het verwerken van informatie evenals het verwerven van kennis. Topdown leren lijkt karakteristiek
voor hoogbegaafden. Dit is ook de reden waarom hoogbegaafden vaak moeite ondervinden op
school. In het onderwijs zijn de meeste lesmethoden namelijk bottom-up opgedeeld.
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Hoe zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid in verband te brengen
met topdown leren?
De eerdergenoemde hoofdkenmerken van hoogbegaafdheid zijn:
1. IQ > 130
2. Motivatie
3. Creatief denken

IQ boven 130
Zoals eerdergenoemd, beschikt een hoogbegaafd persoon over een IQ boven de 130. Die persoon
beschikt dan over meer verbindingen tussen hersencellen dan een begaafd persoon. Een IQ-test
bestaat gewoonlijk uit vier onderdelen die worden getest (“je intelligentie meten met een IQ test,
ben jij begaafd, 2017):
● Verbale intelligentie
● Numerieke intelligentie
● Ruimtelijke intelligentie
● Logische intelligentie
Een hoogbegaafd persoon scoort meestal hoog op deze onderdelen, omdat de totale score hoog is.
Voornamelijk de ruimtelijke en logische intelligentie is in verband te brengen met topdown leren. Bij
ruimtelijke intelligentie wordt het vermogen om verbanden te leggen getoetst, er moeten grote
denkstappen worden gemaakt. Wanneer iemand hier erg goed in is, sluit topdown leren hier
naadloos op aan. Bij topdown denken zijn ook deze denkstappen van belang, omdat de persoon een
geheel op moet breken in kleinere denkstappen.
De logische intelligentie gaat over het logisch kunnen redeneren. Dit is terug te zien bij
topdown denken, omdat er logisch moet kunnen worden gedacht vanuit het totaalplaatje om vanuit
daar de bouwstenen logisch op te bouwen.
Nu is een IQ > 130 ook van toepassing op hoogintelligenten. De twee andere kenmerken van
hoogbegaafdheid spelen echter ook mee met de relatie tot topdown denken.

Motivatie
Drijfveer of beweegreden, is de definitie van motivatie volgens de Van Dale. Het beschrijft ook wel
hoe graag iemand iets wil doen.
Iemand die hoogbegaafd is beschikt over deze motivatie, maar dit betekent niet dat de
motivatie altijd aanwezig is. In het huidige schoolsysteem wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
bottom-up leren. Dit wakkert de motivatie van een hoogbegaafd persoon niet aan, omdat hij of zij
niet gewend is om bottom-up te denken.
Bij topdown leren wordt de motivatie van een hoogbegaafde aangewakkerd. Het
eindproduct wordt vooraf getoond, zodat het kind gemotiveerd wordt om dit eindproduct zelf te
kunnen maken of snappen.
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Creatief denken
Creatief kunnen denken is de mogelijkheid om op verschillende manieren tot eenzelfde conclusie te
komen.
Naast dat voor topdown leren het IQ en de motivatie van belang is, speelt creatief denken
een essentiële rol. Iemand kan nog zo slim zijn en de motivatie hebben om tot een conclusie te
komen, maar wanneer de persoon niet creatief kan denken komt diegene nog niet tot een conclusie.
Het bekende eindproduct op splitsen in kleinere denkstappen is niet altijd hetzelfde
denkproces. Het is daarom van belang dat er elke keer andere mogelijke denkprocessen kunnen
worden gebruikt. Wanneer iemand creatief kan denken, zoals een hoogbegaafde, is dit mogelijk.
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Wat voor invloed kan muziek uitoefenen op hoogbegaafde kinderen?
Zoals al genoemd is in deelvraag 3, zijn hoogbegaafde kinderen vaak hoogsensitief. Een vorm van
hooggevoeligheid is het zintuiglijk gevoelig vermogen. Hoogbegaafde kinderen bezitten vaak een
verhoogde zintuiglijke gevoeligheid. Dit uit zich ook tijdens het luisteren naar muziek. Hoogbegaafde
kinderen kunnen intens genieten van de muziek. De details in de muziek worden onmiddellijk
waargenomen. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk. Geluid kan sneller teveel zijn voor
hoogsensitieve kinderen. Zo staat de televisie of de radio snel te hard. Daardoor kunnen de kinderen
afgeleid worden er zo kunnen er concentratieproblemen ontstaan. (“Zintuiglijke waarnemingen bij
hooggevoelige kinderen”, z.j.)
Muziek kan op meer manieren invloed uitoefenen op hoogbegaafden. Kinderen ondervinden
vaak problemen op school. Ze moeten zich constant kunnen aanpassen, sociaal en cognitief.
Hoogbegaafde kinderen motiveren kan daarom lastig zijn. Kinderen die op school weinig te doen
hebben zullen zich ook thuis afwachtend en lusteloos gedragen. Om de interesse van het kind te
ondersteunen is het belangrijk om zoveel mogelijk kansen te bieden om deze interesse uit te
breiden. Zo kunnen er naast school verschillende activiteiten worden gepland, zoals sport- of
muziekles. Kinderen die hun interesses kunnen verkennen zijn meer geneigd hun liefde voor leren
levend te houden. Bovendien ontbreekt het de kinderen soms aan motivatie, omdat ze hun passie
nog niet hebben ontdekt. Als muziek de passie is van een kind, maar hij is daar nog nooit mee in
aanraking gekomen, zal hij niet in staat zijn die passie tot bloei te laten komen. (“Is je hoogbegaafde
kind nog gemotiveerd?”, 2013)
Muziek kan ook gebruikt worden om hoogbegaafden mentaal te helpen. A. van der Mark
heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat muziektherapie een goed werkende
therapievorm kan zijn voor hoogbegaafde kinderen met communicatieproblemen. Dit onderzoek is
echter kleinschalig uitgevoerd en er is niet veel over bekend. Slechts in 1 ander onderzoek komen
aanwijzingen naar voren dat muziektherapie een goede behandeling kan zijn, in dit geval voor
hoogbegaafde adolescenten. (A. van der Mark, 2015)
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METHODE
Voor de uitvoering is enkel van belang dat er aan dit plan wordt gehouden, inclusief de tekst.
Gebruik voor groep A de linker kolom en voor groep B, de groep die het liedje vooraf te horen krijgt,
de rechter kolom.

Stappen

Groep A

Groep B

1

*Persoon 1 sluit het MIDI-keyboard aan en
start het muziekprogramma op.*

*Persoon 1 sluit het MIDI-keyboard aan en
start het muziekprogramma op.*

*Persoon 2 opent het programma Word op de *Persoon 2 opent het programma Word op de
laptop.*
laptop.*
2

*Proefpersoon X komt binnen.*

*Proefpersoon X komt binnen.*

Persoon 1: Hoi! *geeft een hand* Ik ben …...
Hoe heet jij? *Wacht op antwoord van
proefpersoon X* Kom maar naast me zitten.
Vandaag ga ik je een piano liedje aanleren,
luister goed naar wat ik speel en zeg en kijk
goed naar mijn vingers. Het liedje is verdeeld
in verschillende delen, ik zal elk deel rustig
voorspelen. Elk deel speel ik twee keer voor.
Als ik elk deel heb laten horen, mag jij in één
keer proberen om het liedje na te spelen. Je
krijgt dus geen tijd om te oefenen. Ik speel elk
deel twee keer, maar voor jou is het de
bedoeling dat je elk deel één keer speelt en
gelijk door gaat naar het volgende deel. Als je
een bepaald deel niet weet of je maakt een
foutje, hoef je niet opnieuw te beginnen.
Zullen we beginnen?

Persoon 1: Hoi! *geeft een hand* Ik ben ……
Hoe heet jij? *Wacht op antwoord van
proefpersoon X* Kom maar naast me zitten.
Vandaag ga ik je een piano liedje aanleren,
luister goed naar wat ik speel en zeg en kijk
goed naar mijn vingers. Ik speel het liedje
eerst 2 keer voor, zodat je weet wat je kan
verwachten. Daarna zal ik hem stap voor stap
uitleggen. Het liedje is verdeeld in
verschillende delen, ik zal elk deel rustig
voorspelen. Elk deel speel ik twee keer voor.
Als ik elk deel heb laten horen, mag jij in één
keer proberen om het liedje na te spelen. Je
krijgt dus geen tijd om te oefenen. Ik speel elk
deel twee keer, maar voor jou is het de
bedoeling dat je elk deel één keer speelt en
gelijk door gaat naar het volgende deel. Als je
een bepaald deel niet weet of je maakt een
foutje, hoef je niet opnieuw te beginnen.
Zullen we beginnen?

*Wacht op antwoord van proefpersoon X*

*Wacht op antwoord van proefpersoon X*
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3

Persoon 1: We starten met deel 1 *speelt deel
1* en nog een keer *speelt deel 1*. Nu deel 2
*speelt deel 2* *speelt deel 2*. Nu het derde
deel *speelt deel 3* nog een keer *speelt deel
3*. Dan gaan we naar het volgende deel
*speelt deel 4* *speelt deel 4*.

Persoon 1: Oke, dan ga ik hem eerst
voorspelen. *Speelt liedje* en nog een keer
*speelt liedje*. Dit was hem, dan ga ik hem
nu rustig uitleggen in delen.

4

Persoon 1: Nou, dit was het liedje. Ik herhaal
nog even kort wat nu de bedoeling is. Jij mag
het liedje nu spelen, zonder pauzes tussen de
delen en elk deel maar 1 keer. Als je iets niet
meer weet maakt dat niet uit en ga je gelijk
door naar wat je nog wel weet. Succes! Als ik
ja zeg mag je beginnen.

Persoon 1: We starten met deel 1 *speelt deel
1* en nog een keer *speelt deel 1*. Nu deel 2
*speelt deel 2* *speelt deel 2*. Nu het derde
deel *speelt deel 3* nog een keer *speelt deel
3*. Dan gaan we naar het volgende deel
*speelt deel 4*.

*Eventuele reactie van proefpersoon X*
5

*Persoon 2 start de opname*

Persoon 1: Ja.

Persoon 1: Nou, dit was het liedje. Ik herhaal
nog even kort wat nu de bedoeling is. Jij mag
het liedje nu spelen, zonder pauzes tussen de
delen en elk deel maar 1 keer. Als je iets niet
meer weet maakt dat niet uit en ga je gelijk
door naar wat je nog wel weet. Succes! Als ik
ja zeg mag je beginnen.

*Eventuele reactie van proefpersoon X*
6

*Proefpersoon X speelt het liedje*

*Persoon 2 start de opname*

Persoon 1: Ja.
7

Persoon 2: Stopt de opname en verplaatst de
data (printscreen) naar het Word document.

*Proefpersoon X speelt het liedje*

Persoon 1: Dankjewel! Als laatste willen we je
vragen een korte vragenlijst in te vullen.
8

*Proefpersoon X vult de vragenlijst in.*

*Persoon 2 stopt de opname en verplaatst de
data (printscreen) naar het Word document.*

*Persoon 2 opent een nieuwe file.*
Persoon 1: Dankjewel! Als laatste willen we je
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vragen een korte vragenlijst in te vullen.
9

-

*Proefpersoon X vult de vragenlijst in.*

*Persoon 2 opent een nieuwe file.*

Belangrijk: indien er vragen komen mag je alleen antwoorden met ‘deze vraag kan ik nu niet
beantwoorden, als we klaar zijn mag je alles vragen wat je wilt’.
Meetinstrumenten
●

MIDI-keyboard

●

Laptop met usb-aansluiting en software FL-studio 12 (32bit)

●

Vragenlijst

Proefpersonen
●

Kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud

●

Geen muzikale ervaring

●

Hoogbegaafd

●

Groep A: 3 jongens, 4 meisjes

●

Groep B: 4 jongens, 4 meisjes
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Validiteit en betrouwbaarheid
Het onderzoek is redelijk betrouwbaar. Wij verwachten gemiddeld dezelfde resultaten als dit
onderzoek opnieuw zou worden uitgevoerd. Het is echter wel zo dat er te weinig proefpersonen zijn
onderzocht om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Daarnaast zijn er afwijkingen mogelijk, wanneer
een kind aangeeft niet piano te kunnen spelen, maar er toch al wat ervaring mee heeft. Emotionele
factoren spelen ook een rol. Wanneer een kind zich niet op het gemak voelt kan dat de resultaten
beïnvloeden. Bij ons onderzoek was hiervan sprake. Er is geprobeerd om deze problemen zo goed
mogelijk op te lossen. Er is bijvoorbeeld gekozen om proefpersoon B7 uit de metingen te laten. Als
het onderzoek met meer proefpersonen uit zou zijn gevoerd zouden de resultaten meer
betrouwbaar zijn.
Om met zekerheid vast te kunnen stellen of ons onderzoek valide is, zou er een
vervolgonderzoek moeten volgen. Het is met dit onderzoek niet duidelijk of topdown leren
daadwerkelijk de reden is achter de gevonde resultaten. Als het vervolgonderzoek, waarbij dit
onderzoek wordt uitgevoerd met niet-hoogbegaafde kinderen, dezelfde resultaten zou geven, is dit
onderzoek niet valide. Toch verwachten wij dat dit onderzoek redelijk valide is. Hoogbegaafde
kinderen ondervinden problemen op scholen waar bottom-up lesmateriaal wordt aangereikt. Niethoogbegaafde kinderen over het algemeen niet (uitgezonderd probleemgevallen). Een oplossing
voor de hoogbegaafde kinderen is om topdown lesmateriaal aan te reiken. Hierop is ook dit
onderzoek gebaseerd en daarom verwachten wij op basis van het literatuuronderzoek dat dit
onderzoek redelijk valide is.
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RESULTATEN
De resultaten zijn allereerst verwerkt in een tabel, waarin met een puntensysteem is gewerkt. Er zijn
in totaal 25 punten te halen, waarvan het kind er voor elk goed gespeelde noot één kreeg. Er was
ook een punt te behalen wanneer de delen in de juiste volgorde zijn gespeeld. In de linkerkolom
staan de delen aangegeven.
Groep B bestaat uit één proefpersoon meer, maar persoon B7 wordt weggelaten uit de
berekeningen, dus groep A en B bezitten evenveel proefpersonen.
De keuze om persoon B7 uit de berekeningen te laten, is omdat die niets heeft gespeeld. Dit
kan komen, omdat het kind niet op zijn of haar gemak was. Omdat er bij dit onderzoek wordt
gekeken naar het aantal gemaakte fouten tijdens het spelen, is deze meting niet relevant voor ons
onderzoek. Het haalt het gemiddelde van groep B significant omlaag. Het gemiddelde van groep B
zou echter nog wel hoger liggen als proefpersoon B7 was meegerekend (15,2).

Groep A

Groep B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Deel 1

6

5

5

5

6

6

0

6

5

5

6

5

6

0

6

Deel 2
Deel 3
Deel 4
Volgorde
Totaal
haalbaar
Totaal
gehaald
Gemiddeld

4
0
0
1
25

5
1
0
1
25

4
3
5
1
25

3
8
3
1
25

0
4
0
1
25

0
6
3
0
25

2
4
4
0
25

5
8
5
1
25

4
8
5
1
25

3
0
5
1
25

0
0
0
1
25

0
0
0
1
25

5
5
5
1
25

0
0
0
0
25

5
8
5
1
25

11

11

18

20

11

15

10

25

23

14

7

6

22

0

25

13,7
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Aantal punten
Met behulp van de gemeten gemiddelden is een staafgrafiek gemaakt. De groene staaf geeft het
gemiddeld aantal punten aan die groep A, de groep die het liedje niet heeft gehoord, weer. De grijze
staaf geeft de punten weer van groep B, deze groep heeft het liedje van tevoren gehoord. Het
gemiddeld aantal punten ligt in groep B hoger dan in groep A.
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Moeilijkheidsgraad
Uit de vragenlijsten die de proefpersonen hebben ingevuld, zijn ook gegevens verzameld. Zo konden
de kinderen aanvinken hoe moeilijk ze het liedje vonden. Met de opties: makkelijk, niet zo moeilijk,
precies goed, lastig en erg moeilijk.
Wat opvalt is:
-

dat geen van de kinderen ‘erg moeilijk’ heeft aangevinkt;

-

dat in groep A een groter percentage het liedje moeilijk vindt dan in groep B, maar ook een
groter percentage het liedje makkelijk vindt;

-

dat in groep B niemand het liedje makkelijk vond;

-

dat evenveel kinderen in beide groepen het liedje precies goed vonden.
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Leeftijden
De ingevulde vragenlijsten bevatten ook de leeftijden van de kinderen. De gemiddelde leeftijd per
groep is te zien. Waarbij groep B wederom de groep is die het liedje vooraf heeft gehoord. Er is
duidelijk te zien dat de beste uit de twee groepen boven de gemiddelde leeftijd lagen. Deze twee
leeftijden zijn gelijk. De leeftijden van degenen die het laagst hebben gescoord, lag in groep A onder
het gemiddelde, maar in groep B niet.
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DISCUSSIE
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is de invloed van topdown leren op
het leren spelen van een pianoliedje bij een hoogbegaafd kind?’.
De hypothese hierbij luidde: ‘Wij verwachten dat het aanreiken van een leermethode gebaseerd op
topdown denken een positieve invloed uitoefent op het leren spelen van een pianoliedje bij een
hoogbegaafd kind. Wij gaan ervan uit dat groep B, de groep die het liedje van tevoren heeft gehoord,
de opdracht als makkelijker ervaart dan groep A. Ook verwachten wij dat er in groep B minder fouten
zullen worden gemaakt dan in groep A.’.
Groep B is de groep die het liedje vooraf heeft gehoord. Uit de puntentabel blijkt dat er in
groep B minder fouten zijn gemaakt tijdens het spelen van het liedje dan in groep A. Dit is in
overeenstemming met wat er verwacht is. Ook als proefpersoon B7 in de berekening zou zijn gelaten
ligt het gemiddeld aantal gemaakte fouten in groep B lager dan in groep A. Het aantal punten dat
groep B gemiddeld gehaald heeft ligt bijna 4 punten hoger dan het aantal punten van groep A. Dit
verschil is significant en daarom is het relevant om deze resultaten mee te nemen in het antwoord
op de onderzoeksvraag.
Ook komt de verwachting dat groep B het als makkelijker ervaart dan groep A overeen met
onze resultaten. Deze resultaten zijn echter minder duidelijk dan de verwachting over het aantal
gemaakte fouten. We zien dat 42,9% in groep A het liedje lastig vindt om te spelen en in groep B is
dat 28,6%. Deze percentages verschillen meer dan 13% van elkaar dus we kunnen concluderen dat
groep B het liedje gemiddeld minder lastig vond dan groep A. Beide groepen hebben een percentage
van 28,6% bij de optie ‘precies goed’. Groep A heeft daarnaast 28,6% voor ‘makkelijk’ en groep B
42,9% voor ‘niet zo moeilijk’. Wij hadden niet verwacht dat er niemand uit groep B voor ‘makkelijk’
zou kiezen. In plaats daarvan koos 42,9% voor ‘niet zo moeilijk’. Terwijl er voor groep A juist
verwacht werd dat er voor ‘niet zo moeilijk’ gekozen zou worden in plaats van ‘makkelijk’. De reden
dat dit toch niet gebeurd is kan zijn omdat de schaal te groot was.
Als de keuze uit 3 opties bestond (makkelijk/precies goed/moeilijk) zou er in groep B
waarschijnlijk meer voor ‘makkelijk’ gekozen worden dan in groep A. Bovendien speelt de
persoonlijkheid van de kinderen hierin ook een rol. Zoals genoemd in deelvraag 2 kunnen
hoogbegaafde kinderen perfectionistisch zijn. Er waren kinderen die het zonder moeite speelden,
maar toch ‘precies goed’ of zelfs ‘lastig’ kozen. Terwijl kinderen die redelijk veel fouten maakten
‘makkelijk’ of ‘niet zo moeilijk’ kozen.
Op basis van deze resultaten kunnen wij concluderen dat het aanreiken van topdown
lesmateriaal een positieve invloed heeft op het leren spelen van een pianoliedje bij een hoogbegaafd
kind. Er worden daardoor minder fouten gemaakt en het liedje wordt dan als minder lastig ervaren.
Er is echter wat commentaar op deze conclusie waar rekening mee moet worden gehouden.
Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om de betrouwbaarheid en valditeit van deze methode
te onderzoeken. Om onze conclusie te kunnen bevestigen zou ditzelfde onderzoek nog uit moeten
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worden gevoerd met niet-hoogbegaafde kinderen. Zo kan onderschreven worden of de resultaten
daadwerkelijk het gevolg zijn van topdown leren en niet van andere oorzaken.
De proefpersonen waren tussen de 6 en de 10 jaar oud. Het kan zo zijn dat de leeftijden
invloed hebben gehad op onze resultaten. De leeftijden van de slechtsten uit de groepen liggen lager
dan de besten uit de groepen. De gemiddelde leeftijd van groep B was 9 jaar en de gemiddelde
leeftijd van groep A was 8 jaar. Als het zo is dat hoe hoger de leeftijd hoe minder fouten er worden
gemaakt, kan dat een reden zijn waarom groep B minder fouten heeft gemaakt dan groep A.
Elk proefpersoon werd slechts enkele minuten onderzocht. Daarom spreken we hier van een
momentopname. Het kan zijn dat de proefpersonen zich niet op hun gemak voelden. Dit kan onze
resultaten hebben beïnvloed. Als proefpersonen zich niet op hun gemak voelden zou het kunnen dat
zij meer fouten hebben gemaakt dan nodig.
Er is nu bekend dat hoogbegaafde kinderen er baat bij hebben om eerst het liedje wat zij
gaan leren vooraf te horen. Muziekdocenten, die lesgeven aan hoogbegaafde kinderen, kunnen zo
effectiever hun les inplannen. Zowel voor het vak muziek op school als een reguliere muziekles
buiten school.
Zoals al genoemd, is het advies om als vervolgonderzoek ditzelfde onderzoek uit te voeren
met niet-hoogbegaaden. Daarnaast kan er onderzocht worden wat voor invloed het gedrag van de
muziekdocent heeft op het hoogbegaafde kind.
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