
 
Zomercursus voor muziekdocenten en kinderkoordirigenten 

Start het seizoen met nieuwe inspiratie voor je lessen!   

Maandag 26 augustus t/m woensdag 28 augustus 2019 

PROGRAMMA 

Anouk Vinders - Musicianship met kinderen (5 - 11 jaar) 
Welke tools en activiteiten kun je als docent gebruiken zodat jonge kinderen zich kunnen ontwikkelen 
tot zelfstandige musici? Welke methodische stappen kun je maken naar ritmische en melodische 
geletterdheid vanuit liedrepertoire? Welk liedrepertoire is hiervoor geschikt? Op welke manieren kan 
beweging en spel ingezet worden in het muzikale leerproces? Wat hebben kinderen nodig om een 
muzikaal concept fysiek en cognitief te “begrijpen”? 

In deze workshops worden praktische 
voorbeelden gegeven voor hoe je als docent een 
pad kan creëren voor het muzikale leerproces 
van je studenten. Aan bod komt lied- en 
lesanalyse, methodiek aan de hand van het 
prepare-present-practice model en lesontwerp.  

 

Irene Verburg - Vocale begeleiding van kinderen in stem  
en adem 
-  Vocale tips voor deelnemers aan de hand van eenvoudig repertoire 
-  Stemvorming met verschillende leeftijden/niveaus 
-  Vocaal onderwijs in de les aan kinderen 
-  Ademtechniek voor deelnemers in oefeningen en repertoire 
-  Adem en expressie 
-  Ademtechniek in de les aan kinderen 
-  Mogelijkheid voor extra zangles (eigen kosten, van tevoren opgeven) 

Irene Verburg & Wilma ten Wolde - Gebaar om inzet of richting aan te geven 
De verbinding van de innerlijke vocale voorstelling met ademhaling en gebaar. De invloed van het 
gebaar (zoals de opmaat) op de stem en op de adem (in je les of repetitie). 



 
Tjeerd Alkemade - Kinderen zijn beweging 
In de eerste les gaan we kennis maken met onszelf en anderen. Wie 
kom je tegen als je in de spiegel kijkt. Wat zie je? Maar ook wat beleef 
je aan je eigen lijf en kan je dat ook aan anderen waarnemen?  
Van waaruit beweeg je eigenlijk, waar komt de impuls tot actie 
vandaan?   
In de tweede les staat het kind  (7-14 jaar) centraal. Elke beweging 
vertelt een verhaal en is een uiting van een proces. Hoe kan je daar ‘nu’ 
naar kijken?  
 

Wilma ten Wolde - Muzikale vaardigheden 
Onderwerp is de ontwikkeling van brede muzikale vaardigheden bij 
kinderen in solfège- en repertoire-lessen. 
Daarnaast komen oefeningen aan bod die kinderen helpen om meer  
in de fysiek te komen (‘uit het hoofd en ‘in het lijf’). Er wordt gewerkt 
aan de hand van voorbeelden in repertoire en uit de lespraktijk. 

Lea Zantinge - Lichtenberg zang 
Hoe en waar neem ik mijn stem waar? Kan ik trilling en resonantie ervaren? Deze vragen gaan we 
praktisch onderzoeken. Door middel van vragen aan, en waarnemen van het lichaam en klank, kan dit 
richting geven aan hoe je stem zich wil laten zien en wil ontwikkelen. Hoe rijker je eigen waarneming 
en ervaringen zijn, hoe beter je deze ook bij een ander kunt herkennen. 

_________________________________________________________________________________________ 

PRAKTISCH 

Lesdagen:  Maandag 26 aug. t/m woensdag 28 aug. 2019 

Rooster : Maandag  11.00h- 18.00h / in de avond mogelijkheid voor individuele zangles 
  Dinsdag  09.30h- 18.00h  
  Woensdag 09.30h- 16.30h 

Locatie:  Hilversum 

Docenten:  Anouk Vinders, Irene Verburg, Tjeerd Alkemade, Lea Zantinge, Wilma ten Wolde 

Kosten:  EUR 195,-  
  Rekeningnummer: NL30 TRIO 0254 4366 09 t.n.v. Stichting Vocaal Talent Nederland 
  Graag met vermelding : DEELNEMER DOCENTENCURSUS EN JE NAAM 

Voor wie: Muziekpedagogen, zangdocenten, kinderkoordirigenten 

Aanmelden: Via email :  info@nationalekoren.nl 
  en 
  Via betaling: Rekeningnummer: NL30 TRIO 0254 4366 09  
  t.n.v. Stichting Vocaal Talent Nederland 
  Graag met vermelding : DOCENTENCURSUS & JE NAAM 
 
  Zodra de aanmelding en betaling ontvangen is, ben je geregistreerd als deelnemer en  
  ontvang je het gedetailleerde rooster.  

mailto:info@nationalekoren.nl


DOCENTEN 

Anouk Vinders is solfège-docent bij de Nationale Koren en dirigent van het Nationaal Kinderkoor Junior 
en de Talentklas. Na het behalen van haar Bachelor Docent Muziek heeft ze de cursus ‘Muziek als Vak’ 
en de ‘Master of Music Education according to the Kodály Concept’ afgerond aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Anouk volgt regelmatig masterclasses en summerschools in Nederland en 
Hongarije om zich in te zetten voor ontwikkelingen binnen het muziekonderwijs in Nederland. Anouk is 
vakleerkracht muziek in het primair onderwijs. Zij geeft regelmatig trainingen aan studenten van 
conservatoria in Nederland en is sinds 2017 docent bij de cursus Muziek Als Vak. 

Irene Verburg heeft zich naast haar werkzaamheden als sopraansoliste ontwikkeld als zangcoach en 
specialist voor jonge stemmen. Zij is in die rol al vele jaren betrokken bij de Nationale Koren van Vocaal 
Talent Nederland en heeft veel (internationale) concertproducties vocaal voorbereid. Daarnaast is zij 
dirigent van het Nationaal Jongenskoor en heeft een solistenklas voor jongens tot aan de stemmutatie 
opgericht. Solisten uit deze groep zongen recent solopartijen in Stockhausen, Faust Szenen van 
Schumann en Die Gezeichneten van Schrecker. Zij was daarnaast verantwoordelijk voor de vocale 
begeleiding van alle deelnemende zangers uit Nationale Koren in Aus Licht van Stockhausen. Zij is als 
zangdocent verbonden aan de School voor Jong Talent en  de ‘Master of Music Education according to 
the Kodály Concept’ aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 

Lea Zantinge voltooide in 2013 de Opleiding Docent Muziek in Den Haag aan voormalig Hogeschool 
Helicon. Ze zingt van kinds af aan in verschillende koren, waarvan van 2007 tot 2016 in het Nationaal 
Vrouwen Jeugdkoor. Sinds 2016 volgt Lea de opleiding aan het Lichtenberger Instituut (Duitsland), welke 
zij in oktober 2019 zal afronden. Ze werkt als docent bij de Nationale Koren, verzorgt muzieklessen op 
twee basisscholen en is dirigent van verschillende koren en zingt zelf in het kwintet Suono Chiaro. Lea 
wordt gevraagd als vocal coach bij koren of als dirigent van projectkoren. Daarnaast is zij actief in de 
stichting Mens en Muziek om nieuwe muziek impulsen te stimuleren. 

Ik ben Tjeerd Alkemade. Nadat ik mijn studie bewegingswetenschappen na twee jaar verliet heb ik de 
studie Fysiotherapie afgerond en ben mij daarna gaan verbijzonderen binnen de psychomotoriek gericht 
op kinderen. Dit heb ik aangevuld met een scholing vanuit de antroposofische fysiotherapie. In mijn 
werk heb ik altijd op het snijvlak van gedragsproblemen en medische symptomen geopereerd. Ik heb 12 
jaar gewerkt bij de Zonnehuizen kind en jeugd waar ik de schoonheid van mijn vak heb mogen 
ontdekken. Nu werk ik als diagnostisch en behandelend fysiotherapeut in het Kinder-therapeuticum in 
Zeist. Daarnaast ben ik verbonden als gedragskundige aan Feniks Talent Junior in Amersfoort waar ik met 
een team zorg draag voor hoogbegaafde kinderen met een complexe zorgvraag.  

Wilma ten Wolde is directeur van Vocaal Talent Nederland en een internationaal vooraanstaand 
deskundige op het gebied van de training van jonge zangers. Zij geeft masterclasses in binnen- en 
buitenland en is jurylid bij diverse internationale festivals. Ze werkt intensief samen met Irene Verburg, 
sopraan en vocal coach van de Nationale Koren over de training en ontwikkeling van de jonge 
zangstem. Eerder was zij docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag op de vakgebieden 
solfège en ensemblezang. Ze bereidde meer dan 70 koorproducties voor met de Nationale Koren voor 
dirigenten als Sir Simon Rattle, Mstislav Rostropovitsj, Bernard Haitink, Riccardo Chailly, 
Nikolaus Harnoncourt, Sir John Eliot Gardiner, Jaap van Zweden, Yannick Nézet-Séguin en Iván Fischer.  
  
Stichting Vocaal Talent Nederland (VTN) heeft als missie het scouten en tot bloei brengen van jong 
vocaal talent. Dit doet de stichting door het aanbieden van lessen, repetities en podiumervaring.  
VTN heeft daartoe de Nationale Koren onder haar hoede. De koren zijn geen doel op zich, maar een 
middel tot muzikale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijd van  
6 t/m 29 jaar. Dit jaar bestaat Vocaal Talent Nederland 30 jaar. 

De stichting heeft vier Nationale Koren onder haar hoede: 
 het Nationaal Kinderkoor (10-16 jaar) 
 het Nationaal Jongenskoor (8-14 jaar, of tot de stem muteert) 
 het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor (16-30 jaar) 
 het Nationaal Gemengd Jeugdkoor (16-30 jaar) 
 Voor de jongste kinderen vanaf 6 jaar zijn er speciale opleidingsklassen.


