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Inleiding

Naast mijn beroepspraktijk als professioneel muzikant, ben ik sinds 2001 drumdocent. De 
afgelopen jaren gaf ik wekelijks les aan gemiddeld 30 tot 40 leerlingen, van prille beginners tot 
(ver)gevorderde amateur drummers. Sinds 2006 ben ik verbonden aan Centrum voor de Kunsten 
Eindhoven (CKE) als drumdocent.

De afgelopen jaren is er door recente maatschappelijke verschuivingen één en ander veranderd in 
muziekeducatie in Nederland. Als gevolg van stevige bezuinigingen op kunst en cultuur tussen 
2011 en 2015, zijn muzieklessen (vooral) op traditionele, voorheen gesubsidieerde muziekschool 
instellingen fors duurder geworden. Met in de praktijk als gevolg dat leerlingen korter les hebben 
dan voorheen: een les van 20 minuten per week is tegenwoordig veelal standaard, ook voor 
gevorderde leerlingen. 

De massale intrede van social media, smart phones én nieuwe (middelbare) schoolsystemen 
(profielkeuzes, normuren) zorgen er voor dat de gemiddelde hedendaagse (middelbare 
school)leerling letterlijk drukker is dan vroeger. Jongeren krijgen meer prikkels binnen en zijn, 
wellicht als gevolg hiervan, inmiddels gewend aan korte(re) concentratiebogen én aan een andere 
manier van informatie binnenkrijgen en verwerken. Door alle andere wekelijkse hobby’s en 
activiteiten komt (tijd voor) muziekles regelmatig in de verdrukking. Het verwachtingspatroon van 
de leerling (en ouders) is echter onverminderd hoog: drumles moet praktijkgericht, afwisselend en 
cool zijn, met ruimte voor differentiatie, ontspanning en zelfontplooiing.

Ook mijn lessen veranderden inhoudelijk de afgelopen jaren: was mijn drumles-laptop in 2004 nog 
een noviteit, inmiddels is gebruik van internet - YouTube, Spotify, etc. - niet meer weg te denken uit 
de moderne muziekles (“Web 2.0 ontwikkelingen”, Bussink, 2009). Ook de markt van ‘online drum 
lessons’ is sterk geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. Er is tegenwoordig online zeer veel goed 
gedocumenteerde en makkelijk toegankelijke, want overwegend gratis, lesstof te vinden. 

Dit alles zorgde er de afgelopen jaren voor dat mijn eigen lessen aan met name gevorderde 
leerlingen, enigszins onbewust, steeds vaker uitdraaiden op losse ‘Liedje/Fill/Video van de Week!’-
achtige opzetjes, waarbij ik vooral inging op de vraag van de leerling en de gebruikelijke 
lesmethodes steeds meer links liet liggen. Dit leverde weliswaar vele leuke, diverse lessen op, 
maar er bleef steeds minder tijd en focus over om meer arbeidsintensievere aspecten van 
drummen (bv. stick control, 4-way independence) aan te bieden én in te slijten: dit bleek maar 
moeilijk in te passen in het gekozen ‘losse lessen programma’. 
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Opvallend genoeg bleek dit alles op de lange termijn niet alleen ten koste te gaan van de muzikale 
progressie van de leerling, maar ook van zijn intrinsieke motivatie (“Ik vind de les niet leuk meer 
want ik leer niks meer”). Ik bespeurde - zowel bij leerling als docent - een behoefte aan meer 
structuur en samenhang, een nieuwe ‘rode draad’: continuïteit. Het lag voor de hand om hier toch 
weer een ‘extrinsiek motivatiemiddel’ voor te gebruiken, of te wel: een lesboek.

Ik besloot het heft in eigen handen te nemen en schreef in de zomer van 2017 een lesmethode 
van ruim 85 pagina’s. Ik noemde het “DrummerMartijn’s Drum Book” (als verwijzing naar mijn alter 
ego op social media: www.youtube.com/drummermartijn), liet een kleine test oplage drukken en 
begon in september 2017 met behulp van een select groepje eigen leerlingen en enkele bevriende 
collega docenten met het testen van de lesstof. Pas toen realiseerde ik me dat ik een heus 
leerplan met een doorlopende leerlijn ontwikkeld had.

Over de opzet van deze leerlijn en de uitkomsten van de testperiode gaat mijn Research Master 
Scriptie, ten behoeve van de voltooiing van mijn HKU Master Studie.

http://www.youtube.com/drummermartijn
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1.1 Theoretisch Kader

Alvorens dieper in te gaan op mijn onderzoeksvraag en - opzet, definieer ik hieronder een aantal 
relevante begrippen: 

Perspectief
Als uitgangspunt voor mijn onderzoek neem ik een vakdidactisch perspectief (pedagogical content 
knowledge) in. Mijn drummethode wordt hiervoor voor langere periode in de (les)praktijk gebruikt 
door een gevarieerde groep drum studenten (en docenten) (hfdst. 5). De focus in het boek ligt 
voornamelijk op het aanbieden en aanleren van voor de leerling in kwestie relevante technische 
aspecten van het drummen (hfdst. 3 & 4).

Methode/methodiek
Mijn Drum Book is opgezet als een methode. Een boek in papieren vorm, wat voor langere periode 
als basis gebruikt kan worden in de drumles. Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA) definieert als volgt: “Een methode is een samenhangende reeks educatieve 
materialen voor de leerling en handleidingen voor de leerkracht. Methodes verenigen daarmee 
twee functies: ze ondersteunen het onderwijzen door middel van handleidingen voor de docent en 
ze bevatten leerstof voor de leerling in de vorm van beeld, geluid, tekst, illustraties e.d. en 
(verwerkings‐)opdrachten. Er is meestal een consequente didactische opbouw en 
presentatievorm.”

Leerplan & ADDIE-model
Een leerplan (of curriculum) omschrijft de kerndoelen 
en eindtermen die de leerlingen voor een vak of 
leergebied moeten behalen. Leerplanontwikkeling is 
dikwijls een tamelijk langdurig proces waarin wensen, 
behoeften en idealen worden uitgewerkt tot tastbare 
resultaten in de praktijk. Leerplanontwikkeling start 
vaak met het analyseren van de bestaande situatie en 
het formuleren van beoogde vernieuwings- of 
verbeteringsintenties volgens het ADDIE-model. Hierin 
worden 5 kernactiviteiten onderscheiden: analyse, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en 
evaluatie. Deze vinden afwisselend en in interactie plaats (uit ‘Leerplan in Ontwikkeling’- SLO, 
2009). 
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Hoe dit proces wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de gehanteerde ontwikkel benadering. In 
algemeen worden er hierbij 4 hoofdstromen erkend (Visscher-Voerman & Gustafson, 2004 / SLO, 
2009): instrumentele benadering / communicatieve benadering / artistieke benadering / 
pragmatische benadering. 

Bij de instrumentele benadering staat ‘planning by objectives’ centraal. Door middel van vooraf 
vastgestelde richtlijnen en doelen wordt een leermethode ontwikkeld. Bij de communicatieve 
benadering ligt het accent op de relatie tussen de ontwikkelaar (de docent) en de doelgroep (de 
leerlingen). In co-creatie wordt het beste ontwerp voor de leerlijn gemaakt. De praktische 
bruikbaarheid en toepasbaarheid van een leermethode staat bij de pragmatische benadering 
voorop. Het daadwerkelijke gebruik in het onderwijs en de werking van het product in de praktijk is 
een belangrijke graadmeter voor het succes van het ontwikkelproces. Tot slot is er de artistieke 
benadering. Deze legt het accent bij de creativiteit van de ontwerper. De aanname van deze 
benadering is dat ontwerpen een subjectief proces is dat ontwerpers op grond van hun eigen visie 
en expertise zo goed mogelijk inrichten. Er zijn geen objectieve maatstaven of vaste procedures; 
het gaat vooral om ruimte voor de ontwerper om vanuit zijn eigen visie creatief in te spelen op de 
unieke kenmerken van doelgroep en context. De ontwerper is bovenal artiest die zijn eigen intuïtie, 
smaak en ervaring als leidraad neemt in het ontwerpproces. Elliot Eisner (1979) heeft het in dit 
verband over ‘connaisseurship'; de kunst en het vermogen om dat wat onderwijskundig relevant is 
op waarde te schatten.  (Thijs & vd Akker/ SLO, 2009).

Leerlijn
Mijn voornaamste focus tijdens het ontwikkelen van mijn drum methode was de opbouw en 

volgorde van de lesstof: de leerlijn. Een leerlijn 
is een beredeneerde opbouw van 
tussendoelen en inhouden naar een einddoel 
(Strijker, 2010, via http://
kunstzinnigeorientatie.slo.nl/lexicon/leerlijn). 

Van een doorgaande (of doorlopende) leerlijn 
wordt gesproken als verschillende schooltypen 
(primair onderwijs, voortgezet onderwijs en 
vervolgonderwijs) en de arbeidsmarkt naadloos 

op elkaar aansluiten. Ook is het belangrijk dat de leerling in zijn leerproces zo min mogelijk 
overlap, breuken of gaten ervaart (SLO, 2009).

http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/lexicon/leerlijn
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Aan de basis van een leerlijn ligt een visie over vakinhoud, vakdidactiek en een visie op hoe 
leerlingen leren en zich ontwikkelen. Een leerlijn bevat inhoud voor meerdere jaren. Leerlijnen 
worden op meerdere niveaus bekeken: supra - macro - meso - micro - nano. (LKCA)

Profiel leerling: gevorderde amateur drummer in regulier muziekonderwijs
Zoals al aangegeven in het voorwoord is DrummerMartijn’s Drum Book geschreven met een 
specifiek profiel leerling en een duidelijke context voor ogen. Ik richt mij op het volgende profiel 
leerling: drummers die het beginnersniveau ontstegen zijn, zich graag onder begeleiding van een 
docent muzikaal verder willen ontwikkelen, maar (nog) niet toe zijn of geen behoefte hebben aan 
lesstof voor (semi-)professioneel niveau. Ter indicatie: volgens het HaFaBra-raamleerplan zouden 
dit leerlingen op B/C niveau zijn. Deze redelijkerwijs gevorderde amateur drummers vormen een 
relevante groep binnen het reguliere amateur muziekonderwijs. (Factsheet Amateurkunst 2013)

Op zich is didactisch gezien hierbij de leeftijd (kind, jongere, volwassene) van deze leerling niet 
van belang. Toch ga ik in mijn profielschets uit van jongeren als voornaamste groep. Immers, 
volgens Factsheet Amateurkunst 2013 ‘begint een groot deel beoefenaars (35%) op jonge leeftijd 
met theater, dans en muziek, zo tussen hun 5e en 10e jaar’. In verband met de benodigde 
basiscoördinatie (en simpelweg vanwege de grootte van het instrument) wordt voor drumles 
meestal een startleeftijdsadvies van 8 à 9 jaar afgegeven (zo ook op CKE: https://cke.nl/
adviesleeftijden). Ervan uitgaande dat de gemiddelde drummer minstens 2 tot 4 jaar nodig heeft 
om zich de basisbeginselen van het drummen eigen te maken (= B-niveau HaFaBra 
raamleerplan), zal de hierboven genoemde groep gevorderde leerlingen in de praktijk vaak 
bestaan uit jonge adolescenten. Oftewel middelbare scholieren, grofweg tussen de 13 en 18 jaar. 
De samenstelling van mijn testgroep (zie hfdst. 5) bevestigt deze aanname.

De context is daarmee ook duidelijk: ik richt mij in eerste instantie vooral op leerlingen in het 
reguliere muziek(school)onderwijs, de gevorderde leerling die op regelmatige (meestal wekelijkse) 
basis individuele drumlessen bij een docent volgt.

Actieve kennis
Bij het leren van een (vreemde) taal wordt onderscheid gemaakt tussen passieve kennis (leerling 
kan een boek lezen) en actieve of reproduceerbare kennis (leerling kan een gesprek voeren). Bij 
passief taalgebruik wordt de taal begrepen, bij actief taalgebruik wordt de taal ook gesproken 
(Pont, 2014). Bij muziek maken en het leren bespelen van een instrument is dit uiteraard niet 
anders: om zelfstandig te kunnen musiceren, heeft ook de muzikant, in dit geval de drummer, 
‘autonome’ kennis nodig: hij moet de ‘taal’ daadwerkelijk kunnen ‘spreken’.

https://cke.nl/adviesleeftijden
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In onderzoeken naar (middelbare) onderwijs leerlijnen is veel aandacht besteed aan dit onderwerp. 
Hieruit blijkt dat kennis die wordt overgedragen en niet zelf wordt veroverd slechts moeizaam 
geïntegreerd wordt in aanwezige kennisbestanden. Echte kennis leidt tot competenties en deze 
worden pas na gedegen inspanning bereikt (Witteman 2008). Het spanningsveld is duidelijk: ‘Een 
probleem is dat leerlingen vaak niet in staat blijken dat wat ze in de les leren daarbuiten toe te 
passen, ofwel – in onderwijskundige termen – ‘er treedt geen transfer op van het 
geleerde’ (Volman, 2006). De rol en betrokkenheid van de leerling is hierbij cruciaal: ze kunnen 
actief leren als ze een link kunnen leggen tussen wat ze leren en de activiteiten waarin die kennis 
of vaardigheden een functie hebben. Leerlingen moeten weten waarom het geleerde belangrijk is, 
wat ze met het geleerde kunnen en onder welke omstandigheden (Sierens 2007). Dit is belangrijk 
omdat vooral de jongere leerlingen tot zestien jaar moeite hebben om hun eigen leerprocessen 
aan te sturen. Zelfstandig leren is aan hen meestal niet besteed. Dit heeft te maken met de 
frontaalkwab in het brein die vooral betrokken is bij planning en controle van motoriek maar ook 
van leerprocessen. Deze begint pas volgroeid te worden vanaf het zestiende jaar. Jongere 
leerlingen hebben daarom veel externe sturing nodig. Deze kunnen ze krijgen van de docent, maar 
ook bijvoorbeeld vanuit hun lesmateriaal of vanuit de externe leeromgeving (Witteman, 2008).

Bij muziek maken denkt men wellicht in eerste instantie vooral aan parameters als muzikaliteit en 
creativiteit. Maar zeker bij drummen zijn motorische vaardigheden of motorisch geheugen haast 
net zo belangrijk. Veel oefeningen in DrummerMartijn’s Drum Book gaan dan ook in de kern over 
het aanleren en verfijnen van motorische handelingen (zie hfdst. 3 kerndoelen). In de leer van 
bewegingsvaardigheden (sportbeoefening) worden hierbij 3 leerfasen onderscheiden, het 
klassieke leren (Beek, 2011): de ‘cognitieve fase’ waarin de atleet kennis maakt met de grove 
bewegingsvaardigheid, de ‘associatieve fase’ waarin de atleet waarnemen en bewegen steeds 
beter aan elkaar leert koppelen, en de ‘autonome fase’ waarin de bewegingsvaardigheid vloeiend 
en min of meer automatisch uitgevoerd worden (Raijmakers, 2007). In de praktijk komt dit overeen 
met hoe een drummer nieuwe motorische handelingen leert.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen expliciet en impliciet leren. Bij expliciet leren wordt 
de aandacht direct op de te maken beweging gericht (expliciet gemaakt). De overdracht is letterlijk, 
via taal, en exact (Raijmakers, 2007). Expliciet of direct leren is in de cognitieve fase een veel 
toegepaste methode. Vooral bij aanleren van bewegingen die niet direct in onze alledaagse 
bewegingen zijn opgenomen en nieuw zijn (Raijmakers, 2007) . 

Bij impliciet leren heeft de beweger wel de kennis om een beweging uit te voeren, maar kan de 
precieze regels die bij de bewegingsuitvoering van toepassing zijn niet omschrijven of verwoorden 
(Beek, 2011). De beweging is dus als het ware geautomatiseerd (Liao & Masters, 2001). De laatste 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frontaalkwab
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jaren hebben meerdere onderzoeken uitgewezen dat impliciet leren een groter leereffect heeft dan 
expliciet leren (Lauterbach, Toole & Wulf, 1999). 

Het voordeel van impliciet leren met betrekking tot een muziekinstrument bespelen is dat ‘impliciet 
opgedane kennis leidt tot een beter resultaat wanneer een snelle reactie noodzakelijk is’ (Turner & 
Fischer, 1993). Uit onderzoek van Hardy et al (1996) is gebleken dat wanneer er onder een 
bepaalde druk gepresteerd moet worden, er een betere prestatie plaatsvindt dan wanneer de taak 
expliciet is aangeleerd. Andersom gesteld: ‘Hoe minder expliciete kennis de sporter ter beschikking 
heeft, des te minder ze in staat zijn deze kennis in staat van stress te herinvesteren in de sturing 
van de beweging’ (Raijmakers, 2007).  

Vertaald naar een praktijkvoorbeeld in de drumles: de leerling moet ‘onder druk’ (want speelt mee 
met play along terwijl docent meekijkt) zelf bepalen wanneer hij welke fill wanneer speelt. Alleen 
met voldoende autonome, actieve kennis, zal hij deze oefening tot een goed einde kunnen 
brengen.

Methodes van impliciet leren zijn 1. beeldspraak (Liao & Masters, 2001), 2. foutloos leren - een 
methode waarbij tijdens het leren de trainer/docent de oefening telkens aanpast van makkelijk naar 
moeilijk waardoor de leerling weinig of geen fouten zal maken tijdens het leerproces (Abernethy et 
al, 2012 via Leeuw, 2013)- en 3. differentieel leren - hierbij wordt beoogd een zo groot mogelijke 
variatie aan trainingsoefeningen aan te bieden, waardoor de sporter(/leerling) zelf een techniek 
ontwikkeld en er verbetering optreed in de motoriek (Beckmann, Frank, Michelbrink, Schöllhorn, 
2008)- .

Wederom vertaald naar een praktijkvoorbeeld uit mijn drummethode, gebruik ik als docent expliciet 
leren in mijn lessen als instructiemethode om de 4 strokes (up/down/tap/up) in detail uit te leggen 
(=cognitieve fase), maar in de drum methode worden oefeningen impliciet aangeboden. Hierbij 
worden voornamelijk de methodes ‘foutloos leren’ en in mindere mate ‘differentieel leren’ 
gehanteerd (zie hfdst. 3 & 4 en bijlage I).
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1.2 Onderzoeksopzet & -vraag

Hoofdvraag
Mijn onderzoek is opgezet aan de hand van de volgende stelling: 

Door het aanbieden van een leerlijn in de vorm van een lesmethode, met een focus op 
continuïteit, opbouw en toepasbaarheid, kunnen gevorderde amateur drummers in het 
reguliere muziekonderwijs zich relevante, arbeidsintensieve, technische aspecten van het 
drummen makkelijker eigen maken, waardoor de gemaakte muzikale progressie zorgt voor 
een verhoogde intrinsieke motivatie van leerling én docent.

Parameters
Ik heb gekozen voor 3 hoofdparameters: Leerlijn - Drumles - Leerling. Deze parameters heb ik 
consequent toegepast in de verschillende onderdelen van deze scriptie. Zo analyseer ik hiermee 
bestaande methodiek (Hfdst.2) en gebruik ik ze als voornaamste leidraad in mijn verschillende 
(gekoppelde) experimenten ‘Leerlijn in Praktijk (5.2), ‘Muzikale Progressie’ (5.3) en ‘Intrinsieke 
Motivatie’ (5.4).

Zoals verbeeld in de illustratie, staan de 3 gekozen parameters in direct verband met elkaar. Ze 
beïnvloeden elkaar en er moet dan ook 
doorlopend naar een balans gezocht worden. 

Een voorbeeld uit de praktijk: Nederlands 
drumdocent Bob Schillemans bracht in 2017 zijn 
(online) methode ‘Skillz’ uit. In een poging om het 
ultieme ‘complete’ lesboek te schrijven kwam hij 
tot een document van maar liefst 2440 pagina’s 

(parameter leerlijn). Helaas bleek al snel dat leerlingen zich nauwelijks raad wisten met zoveel 
informatie (parameter leerling) en dat mede daardoor de methode praktisch onbruikbaar was in de 
les (parameter drumles)… De noodzaak van een goede balans tussen de 3 parameters toon ik 
verder aan in mijn methodiek analyse (zie Hfdst. 2).

1 Leerlijn
Met de parameter Leerlijn bekijk ik de opbouw (of progressieve lijn) en continuïteit van de 
methodiek. Uitgangspunt is: hoe vloeiender de leerlijn, hoe makkelijker de stof (door) te 
(ver)werken is in de drumles door de leerling (zie ook Bijlage I). 
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Volgens de Input-theorie (‘Input Hypothesis’) van Krashen (1980) kan ‘het verwerven van een taal 
alleen plaatsvinden als de leerder in contact komt met begrijpbare input uit de doeltaal dat van een 
net iets hoger niveau is dan het niveau van de leerder zelf’. Krashen beschrijft het zelf als i(input)
+1. Een uitdaging voor elke docent is dan ook om de leerling de lesstof aan te bieden in kleine, 
regelmatige stappen (de ‘+1’ van Krashen). Hoe ‘traplozer’ of vloeiender de leerlijn, hoe 
makkelijker de leerling zich er doorheen kan werken. Immers, volgens Bimmel (2008) “moet de 
leerling met regelmaat succes ervaren om de motivatie vast te houden. Om dit te bewerkstelligen 
is het nodig de leerlingen taken te geven die voldoende uitdagend en toch haalbaar zijn”. Muzikale 
progressie zorgt voor een hogere intrinsieke motivatie, wat het plezier in muziekles, drummen en 
muziek maken weer zal bevorderen.

In mijn drummethode ben ik van Krashen's i(input)+1-principe uitgegaan. De oefeningen zijn zo 
opgebouwd dat er elke keer een (gelijkmatig) stapje bij komt (+1). Ik heb ervoor gewaakt om te 
grote stappen (+2 of +3) of juist te kleine stappen (+0 of -1) te maken. Het idee is dat de 
oefeningen op zowel macro-, meso-, als micro-leerlijn-niveau (zie Hfdst. 3&4 en bijlage I) goed op 
elkaar aansluiten.

Deze parameter wordt als referentie ingezet in de methodiek analyse (hfdst. 2) en, met behulp van 
de testgroep, in experiment ‘Leerlijn in Praktijk’ (5.2). In beide gevallen wordt gecontroleerd of de 
oefeningen/paragrafen/hoofdstukken goed (chronologisch) op elkaar aansluiten.

2 Drumles 
De parameter ‘Drumles’ toetst continuïteit en toepasbaarheid en is vooral pragmatisch: werkt de 
methodiek in de drumles? Of wel het praktische gebruik van de drummethode. Deze parameter 
gaat over de balans tussen enerzijds het aanreiken van voldoende oefeningen/mogelijkheden aan 
de leerling om hem een reële kans te geven zich het besproken aspect/onderwerp daadwerkelijk 
eigen te maken, en anderzijds het waarborgen van de diversiteit en variatie in de drumles en dus 
de ‘doorwerkbaarheid’ van de gekozen lesmethode.

Gedacht vanuit Krashen’s Input theorie is de verleiding groot om de leerling oneindig veel kleine 
‘+1 stapjes’ aan te bieden om daadwerkelijk een traploze leerlijn te creëren. Echter, hierbij komt de 
toepasbaarheid van dezelfde leerlijn in het geding (zie Hfdst. 2 & bijlage I). Immers, uitgaande van 
een reguliere muziekles (20 min x 37 lesweken per schooljaar, zie profiel), is er in de praktijk een 
duidelijke limiet aan de hoeveelheid stof die behandeld kan worden per les en per schooljaar. Wat 
uiteraard concrete gevolgen heeft voor de hoeveelheid aangeboden lesstof in de leerlijn zelf en de 
wijze waarop deze aangeboden wordt.
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Deze parameter wordt als referentie ingezet in de methodiek analyse (hfdst. 2) en, met behulp van 
de testgroep, in experimenten ‘Leerlijn in Parktijk (5.2) en ‘Muzikale Progressie’ (5.3). In alle 
gevallen wordt bekeken, door middel van het meten van hoe lang de leerling bezig is met de 
verschillende lesstof onderdelen en door daar conclusies aan te verbinden, of de methode in 
kwestie praktisch uitvoerbaar is in de drumles. 

3 Leerling 
Deze parameter is leerling gericht en gaat over in hoeverre de methodiek toepasbaar en 
aansprekend is voor de leerling. Uitgangspunt is: hoe toepasbaarder en aansprekender de stof, 
hoe hoger de (intrinsieke) motivatie van de leerling. Van de 3 parameters is dit de meest complexe: 
externe factoren spelen hierbij een grotere rol dan bij parameter 1 en 2 (zie 5.4).

Het is mogelijk dat een leerling zijn intrinsieke motivatie kan verliezen wanneer hij een leeractiviteit 
als een verplichting ziet om aan een extrinsieke voorwaarde te voldoen (Dörnyei, 1994). Het is dan 
ook belangrijk dat de muziekles en dus de lesstof aansluit op de belevingswereld van de leerling. 
Om leerlingen te motiveren om te leren, hebben zij een reden nodig om aan die taak te beginnen. 
Dit kan door ze heldere leerdoelen te geven en te zorgen voor variatie. Deze variatie kan 
verschillende vormen aannemen zoals in werkvorm, samenwerkingsstructuur en mate van 
zelfstandigheid (Bimmel, 2008). Als de leerling het praktische nut van de oefening inziet, zal hij 
sneller geneigd zijn deze te oefenen, te onthouden én te gebruiken (zie ‘autonome kennis’). 

Deze parameter wordt als referentie ingezet in de methodiek analyse (hfdst. 2) en, met behulp van 
de testgroep, in experimenten ‘Leerlijn in Parktijk (5.2), ‘Muzikale Progressie’ (5.3) en ‘Intrinsieke 
Motivatie van Leerling en Docent ‘(5.4). In alle gevallen wordt bekeken, door middel van het meten 
van de intrinsieke motivatie van de leerling en door daar conclusies aan te verbinden, of de 
methode in kwestie aansprekend genoeg is voor de leerling. 

Artistieke Benadering van ADDIE-model & Kernactiviteiten
Ik kies in mijn onderzoek voor een vakdidactisch perspectief (zie theoretisch kader). Startpunt van 
de ontwikkelmethode is de testversie van mijn lesboek waarbij op basis van mijn ruime ervaring als 
drumdocent mijn ideeën en opvattingen over drumonderwijs zijn uitgewerkt (zie Hfdst. 3 & 4). 
Vervolgens heeft een testgroep bijna een jaar lang met de lesmethode gewerkt (zie Hfdst. 5). De 
testperiode is bedoeld om een aantal van mijn opvattingen over drumonderwijs voor gevorderde 
drumleerlingen (zie profiel) in de praktijk te toetsen. 

Ik heb mijn onderzoek gebaseerd op en uitgewerkt volgens de 5 kernactiviteiten van het ADDIE-
model (leerplanontwikkeling): analyse, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en evaluatie (zie 
theoretisch kader). 
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Hierbij kies ik, mede vanwege mijn persoonlijke expertise, voor de artistieke benadering (zie 
theoretisch kader). De artistieke benadering legt het accent bij de creativiteit van de ontwerper. Dat 
betekent dat bij de ontwikkeling van de leermethode de eigen opvattingen en inzichten leidend zijn 
in het ontwerpproces. Belangrijk bij de artistieke benadering is wel dat de visie getoetst wordt aan 
de doelgroep. Het belang van deze creatieve interactie is een randvoorwaarde voor het slagen van 
de artistieke ontwikkelbenadering. (SLO, 2009) 

De 5 kernactiviteiten vormen de hoofdstukindeling van mijn scriptie en zijn als volgt uitgewerkt:

• Hoofdstuk 2: Analyse: ik analyseer en vergelijk aan de hand van mijn 3 hoofdparameters 
bestaande drummethodes voor gevorderde drummers.

• Hoofdstuk 3: Design: op basis van de uitkomsten van de analyse en persoonlijke expertise 
selecteer ik didactische kerndoelen voor mijn eigen leerlijn.

• Hoofdstuk 4: Development: een toelichting op de praktische uitwerking van de kerndoelen, 
uitgewerkt in verschillende thema’s en sub-leerlijnen. Zie ook Bijlage IV DrummerMartijn’s Drum 
Book - test versie.

• Hoofdstuk 5: Implementation: beschrijving van de opzet en uitwerking van een drietal 
experimenten ‘Leerlijn in Parktijk (5.2), ‘Muzikale Progressie’ (5.3) en ‘Intrinsieke Motivatie van 
Leerling en Docent ‘(5.4), gevoerd met behulp van de testgroep. In deze experimenten 
onderzoek ik de verschillende onderzoeksgebieden, zoals opgenomen in mijn hoofdvraag (1.2) 
en hun relatie tot elkaar.

• Hoofdstuk 6: Evaluation: mijn conclusies en reflecties op basis van de uitkomsten van Hoofdstuk 
5. Bijlage V, een herziene versie van mijn drummethode vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

Een praktische overweging: gaandeweg de test periode (sep’17-april’18) bleek dat het niet 
realistisch was om het gehele boek/leerlijn te testen met mijn leerlingen, daar is de 
oefenstof te uitvoerig voor en de beschikbare tijd te beperkt (zie ook Hfdst. 5.1). Mijn 
onderzoek richt zich dan ook voornamelijk op de eerste 3 (van 11) hoofdstukken van mijn 
drummethode.

Hypothese
Mijn verwachting is dat ik aannemelijk kan maken dat de doelgroep (én docent) baat heeft bij een 
zorgvuldig opgebouwde leerlijn waarin vooral arbeidsintensieve, technische aspecten van het 
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drummen behandeld worden. Ik verwacht aan te kunnen tonen dat dit soort methodiek niet 
voldoende voor handen is op de huidige Nederlandse markt (zie hfdst.2). 

Ik denk te kunnen aantonen dat met de extra verworven technische bagage, de leerling meer 
mogelijkheden krijgt om zijn muzikale kennis praktisch toe te passen en ook andere aspecten van 
muziek maken (creativiteit, eigen ‘sound’, muziekhistorische context, etc.) te onderzoeken, wat 
uiteindelijk tot meer differentiatie en variatie in de drumles zal leiden. Dit zal uiteindelijk de 
intrinsieke motivatie van de leerling én docent ten goede komen (zie hfdst. 5)

Verder verwacht ik inzichtelijk te kunnen maken dat continuïteit, opbouw en toepasbaarheid van de 
leerlijn weliswaar zeer belangrijk zijn, maar ook dat er duidelijke grenzen (o.a. hoeveelheid lesstof 
vs. lestijd) zijn aan wat in de praktijk mogelijk is (zie hfdst. 3 & 4). Ik verwacht dat uit de 
experimenten van de testgroep naar voren komt dat de originele leerlijn van DrummerMartijn’s 
Drum Book een flinke stap in de goede richting is, maar dat de leerlijn op vele punten, vooral op 
paragraaf (‘micro’)niveau, nog verfijning/verbetering nodig heeft (zie hfdst. 5.2 & 6).

Tot slot ben ik mij er van bewust dat het willen meten van muzikale progressie en zeker het willen 
bepalen van een eventuele verhoging van de intrinsieke motivatie, een ambitieus en wellicht niet 
haalbaar streven is, gezien o.a. de bescheiden testgroep opzet en de relatief korte testperiode. Ik 
verwacht op basis van de feedback van mijn leerlingen en mijn eigen bevindingen wel een 
duidelijke indicatie te kunnen geven (zie hfdst. 5.3, 5.4 & 6).
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2 Methodiek Analyse

In dit hoofdstuk analyseer en vergelijk ik aan de hand van mijn 3 hoofdparameters Leerlijn - 
Drumles - Leerling bestaande drummethodes voor gevorderde drummers. 

Hoewel er uiteraard legio manieren zijn om een muziekinstrument te leren bespelen, nemen de 
meeste mensen voor korte of langere tijd regelmatig les bij een docent (uit Factsheet 
Amateurkunst 2013). In die lessen zal er in haast alle gevallen, op zijn minst gedeeltelijk, gebruik 
worden gemaakt van lesboeken. Uiteraard geldt dit ook voor de drumlessen aan mijn gekozen 
doelgroep. Het is dan ook belangrijk om te bekijken wat er zoal aan methodiek op de markt is voor 
de gevorderde drummer.

Als reactie op een door mij op Facebook geplaatste vraag: “Which drum books are you using?” 
werden door verschillende drummers en drumdocenten de volgende boeken genoemd (boeken 
bedoeld voor professionals zijn niet opgenomen):

- Real Time Drums 1 + 2 (A. Oosterhout) -  5x
- Advanced Funk Studies (R. Latham) - 2x
- Playing Drums Serious Fun (P. Reijenga)- 2x
- Preparation for Sight-Reading (D. Agostini) 1 + 2 - 1x
- Complete Funk Drumming Book (J. Payne) - 1x

Opvallend hierbij was dat alle drumdocenten die inhoudelijk reageerden, aangaven dat ze in hun 
lespraktijk zélf combinaties maken of gemaakt hebben van verschillende methodes. 3 van de 6 
docenten bleken zelfs een volledig eigen (al dan niet gepubliceerde) methode ontwikkeld te 
hebben, grotendeels uit onvrede over het hun bekende, reeds bestaande materiaal.
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Hoewel deze simpele steekproef natuurlijk niet representatief genoemd mag worden voor de hele 
drum community in Nederland, bevestigde deze wel mijn eigen vermoedens: dat hoewel het 
aanbod van drumboeken groot is - een snelle zoektocht op internet levert al gauw tientallen titels 
op -, goede ‘all-round’ drummethodes schaars zijn en dat er in Nederland veelal dezelfde paar 
boeken gebruikt worden om les uit te geven of te krijgen. Zeker voor gevorderde drummers.

Methodiek kader
In de HaFaBra leerlijn, waarbij niveau A/B beginners zijn, niveau B/C gevorderd en niveau C/D 
vergevorderd (zie Raamleerplan HafaBra), wordt er van de leerling verwacht om de 2 à 3 jaar 
examen te kunnen doen om door te stromen naar een hoger niveau (vergelijkbaar met 
‘graadexamens’ op muziekscholen). Deze niveau- en tijdvak-indeling komen aardig overheen met 
de snelheid waarmee een leerling gemiddeld een les methode doorwerkt. Om onderstaande 
methodiek analyse enigszins overzichtelijk te houden, ga ik uit van een (versimpelde) niveau 
indeling beginner - gevorderd - vergevorderd. Dit beschouw ik als de overkoepelende doorlopende 
leerlijn.

Selectie
Hieronder analyseer ik een reeks bestaande 
drumboeken geschreven voor gevorderde drummers 
(en dus vergelijkbaar met DrummerMartijn’s Drum 
Book: boeken voor beginners zoals Real Time Drums 1 
heb ik niet opgenomen). Ik richt mij op daadwerkelijke 
methode boeken; publicaties die slechts een specifiek 
aspect van drumles belichten (bv. John Riley’s jazz 
methodes) laat ik buiten beschouwing. Een andere 
voorwaarde is dat het boek (makkelijk) verkrijgbaar moet zijn op de Nederlandse markt (o.a. het 
prima boek ‘Complete Funk Drumming Book’ van Jim Payne (1994) viel hierdoor af). 

Dit leverde de volgende selectie op:
1 Real Time Drums level 2 - Arjan Oosterhout (2002)
2 Methode voor Drumset deel 2 - Gert Bomhof (1999)
3 Advanced Funk Studies - Rick Latham (1980)
4 The Encyclopedia of Groove - Bobby Rock (1993)
5 Mini-Monster Book of Rock Drumming (revised) - Joel Rothman (1981)
6 FastTrack - Drums 2 - Blake Neely & Rick Mattingly (1997)
7 Preparation for Sight-Reading 2 t/m 4 - Dante Agostini (1975)*
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*Omdat tussen Agostini’s deel 2,3 en 4 geen noemenswaardige verschillen zijn qua didactische/methodische insteek en 
duidelijk bij elkaar horen, behandel ik deze delen als één boek in onderstaande analyse.

Ik heb geen boek kunnen vinden dat voldoet aan mijn 
voorwaarden, geschreven in de laatste 10 jaar. Het is mij 
niet bekend wat hier de oorzaak van is. Het zou het 
beeld kunnen bevestigen dat de traditionele ‘papieren 
drum markt’ als relatief conservatief wordt beschouwd, 
zeker vergeleken met de online drum community waar 
vaak juist wél gebruik wordt gemaakt van de nieuwste 
technische snufjes (audio & video technieken, etc.). 

Tekenend is wat dat betreft dat ‘Stick Control for the Snare Drummer’ (George L. Stone) uit 1930(!) 
nog steeds bovenaan menig ‘Favoriete Drumboek’-lijstje staat (bron: https://
www.moderndrummer.com/2013/04/25-timeless-drum-books/ ). 
Een meer voor de hand liggende verklaring is de 
verregaande digitalisering én de recente financiële 
crisis in de afgelopen jaren (Werda, 2013): een hoop 
uitgeverijen zijn verdwenen of zijn voorzichtig 
geworden met het uitbrengen van nieuwe titels. Ze 
lijken liever vast te houden aan vertrouwde, 
succesvolle, maar vaak ook gedateerde uitgaves van 
15 à 20 jaar geleden.

Verantwoordelijkheid en rol docent ten opzichte van methode
Gaandeweg mijn methodiek onderzoek realiseerde ik mij dat er een spanningsveld bestaat tussen 
(de auteur van) het methode boek en de docent en/of leerling die werkt met/uit deze methode. In 
de methodes tref ik verschillende interpretaties aan betreft de visie op de rol van de docent om 
context en duiding te creëren voor de leerling. De vraag rijst of een (gevorderde) leerling ook 
zelfstandig een methode moet kunnen doorwerken of moet er te allen tijde worden uitgegaan van 
een klassieke student - docent situatie? In hoeverre is in dat geval de docent bepalend voor 
verantwoord gebruik van een (drum)methode? Welke impact heeft dit op differentiatie versus 
groepslessen, verschillende manieren van leren, etc.?

Drumdocent Imre Kruis schrijft in zijn eigen boek ‘Het Drumlesboek’: “De indeling […] maakt het 
voor de docent onmogelijk om op de automatische piloot les te geven. De veelheid aan goede 
oefeningen maakt het de docent aan de ene kant makkelijk. Tegelijkertijd wordt hij of zij 
gedwongen na te blijven denken over het juiste stappenplan voor zijn leerling.” Hiermee impliceert 

https://www.moderndrummer.com/2013/04/25-timeless-drum-books/
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Kruis dat een ‘perfecte’ opbouw van een drumboek onwenselijk is, omdat het afbreuk zou doen 
aan de dynamiek tussen docent en leerling (en hij blijkbaar slechte ervaringen heeft met het cliché 
beeld van de vastgeroeste, stoffige muziekschool docent). En dat er dus altijd een student-docent 
situatie zou moeten zijn. Er kan immers moeilijk van een leerling verwacht worden dat hij zelf 
genoeg inzicht heeft om zijn eigen route door een lesmethode te bepalen, zeker als de lesstof niet 
(voldoende) chronologisch aangeboden wordt. Hiermee bestaat de kans dat de leerling de 
mogelijkheid wordt ontnomen om zelfstandig, op zijn eigen tempo en manier, een methode door te 
werken. Een interessante stelling en wellicht verder onderzoek waardig.

Later bedacht ik mij nog het volgende: gezien de leeftijdscategorie van de doelgroep is de link naar 
het middelbaar schoolonderwijs snel gelegd. Ik kan me niet herinneren dat er in mijn eigen 
middelbare schooltijd lesboeken gebruikt werden (zeg, voor Frans of wiskunde), waarbij de docent 
zelf de juiste volgorde van de lesstof kon of moest bepalen, of sterker nog, meerdere methodes 
moest gebruiken om tot een verantwoord leerplan te komen: eerst hoofdstuk 1 doorwerken, daarna 
hoofdstuk 2 overslaan, 2 bladzijdes van hoofdstuk 4 en wat extra oefeningen uit hoofdstuk 8 doen, 
om daarna terug te gaan naar de laatste bladzijde van hoofdstuk 3, etc…  Dat zou uitermate 
verwarrend zijn geweest, voor leerling én docent. En toch is dit wat er stelselmatig lijkt te gebeuren 
in de hedendaagse drumles (zie online steekproef (blz 18) en analyse hieronder)! Over de 
oorzaken hiervan kan ik op dit moment alleen maar gissen.

Want mijns inziens, hoewel ik het met Kruis eens ben dat de docent een verantwoordelijkheid heeft 
om de juiste koers uit te zetten per individuele leerling, zou een lesmethode toch niet afhankelijk 
moeten zijn van de kwaliteit van inschattingsvermogen van de docent. Naar mijn idee zou een 
lesmethode vanuit zichzelf al een deugdelijke leerlijn en een uitgebalanceerde opbouw moeten 
aanbieden. Waarna het uiteraard vrij is aan de docent én aan de leerling om hier wel of geen 
gebruik van te maken.

2.1 Analyse: parameter leerlijn

Het proces van leerplanontwikkeling wordt op meerdere niveau’s beschreven. In het 
onderwijssysteem worden vaak 3 niveau’s gehanteerd: landelijk niveau (macro), schoolniveau 
(meso) en leerlingenniveau (micro) (SLO, 2009). Om mijn uiteenzetting hieronder overzichtelijk te 
houden, heb ik een indeling gemaakt losjes gebaseerd op deze niveau indeling: 
• Macro: hoe de drumboeken zich verhouden tot een ‘doorlopende leerlijn’ m.a.w. hoe deze 

aansluiten op beginners methoden en boeken voor vergevorderden/(semi-)professioneel. Dit 
doe ik door o.a. begin- en eindpunt van het lesstof kader vast te stellen. 
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• Meso: de wijze waarop de lesstof opgebouwd en over het boek verdeeld is. Belangrijk criteria 

zijn of het boek qua opbouw in balans is en of het boek chronologisch door te werken is óf dat er 
(al dan niet door de docent) een ‘route’ uitgestippeld moet worden om een vloeiende opbouw te 
krijgen (zie ‘Verantwoordelijkheid en rol docent ten opzichte van methode’, blz. 20/21). Ook 
besteed ik aandacht aan de diversiteit en breedte van de lesstof.

• Micro: hoe de lesstof opgebouwd is per paragraaf (/oefening). Ik bekijk de hoeveelheid stof per 
oefening/onderdeel en de opbouw van deze stof binnen de oefening.

Analyse: Macro
Uit persoonlijke ervaring en navraag blijkt dat alle genoemde boeken daadwerkelijk in de praktijk 
gebruikt worden als basismethode voor de drumles. Slechts 3 boeken pretenderen echter (o.a. op 
basis van hun titel) ook daadwerkelijk een volwaardige drum methode te zijn: Real Time Drums 2 
(RTD2), Methode voor Drumset deel 2 (MDS2) en FastTrack Drums 2 (FT2). Deze 3 boeken 
bieden allen een ‘doorlopende leerlijn’ aan: het zijn vervolgen op een eerder deel voor beginners. 

Alleen RTD2 is een ‘all-round methode voor popdrummers’ te noemen: in dit boek is duidelijk 
getracht om elk aspect van drummen (techniek, coördinatie, play-along, leesvaardigheid, 
stijlkennis, etc.) aan bod te laten komen en is wat dat betreft van alle boeken ook het meest divers 
en compleet. MDS2 is meer specifiek geschreven voor ‘klassieke slagwerkers die ook willen 
drummen’, met vooral - heel traditioneel - veel aandacht voor leesvaardigheid. FT2 focust sterk op 
play-along tracks en stijlkennis, waardoor bijv. (aanvullende) techniek oefeningen grotendeels 
ontbreken. De andere 4 boeken geven op basis van hun titel (‘sight-reading’, ‘funk studies’, 
‘groove’, etc.) al aan dat ze kiezen voor een (meer of minder) afgebakend gebied binnen het 
drummen. Het boek Mini-Monster Book of Rock Drumming van ‘independent’ auteur Joel Rothman 
(MMBRD) is hierbij een vreemde eend in de bijt: ondanks de titel ‘rock-drumming’ behandelt het 
een breed scala aan drumgrooves en -fills. Ook de methode serie Preparation for Sight-Reading 
van Agostini is niet consequent: zo zit in deel 3 een uitvoerig ‘independénce’-gedeelte.

De meeste boeken gaan er bij de start van hun leerlijn vanuit dat de basisbeginselen van het 
drummen bekend zijn (want vaak al behandeld in vorig deel), maar openen wel bijna allemaal met 
een korte ‘recap’. Bobby Rock’s Encyclopedia of Groove (EoG) start met een ‘crash course of 
basic reading’ en alleen MMBRD neemt relatief ruim de tijd voor het behandelen van basis 8 beat 
grooves. Maar ook hier loopt de moeilijkheidsgraad snel op (en daarmee dus niet geschikt voor 
echte beginners). Basis muziek theorie (kwartnoten, achtste noten, etc.) wordt in algemeen bekend 
verondersteld.
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Gezien de verschillende aandachtsgebieden van de boeken zijn er inhoudelijk grote verschillen in 
aangeboden lesstof: Agostini, MDS2 en Advanced Funk Drumming (AFD) hechten veel belang aan 
leesvaardigheid met o.a. meerdere volledig uitgeschreven drumsolo oefeningen, de andere 
boeken houden het overwegend bij korte drum groove transcripties en/of praktische toepassingen 
als ‘scores/charts lezen’. Ook het aanbod van verschillende stijlen, buiten de standaard 
aangeboden ‘rechte feel’ pop/rock/funk grooves, varieert sterk. RTD2 en FT2 gaan hier, ieder op 
zijn eigen manier, uitgebreid op in middels aparte hoofdstukken over (applicaties van) shuffle, jazz, 
latin en/of oneven maatsoorten, Agostini (alleen swing), MDS2 (‘ballroom’) en MMBRD houden het 
slechts bij korte verkenningen. AFS en EoG blijven sterk binnen het zelf verkozen funk/groove 
idioom en behandelen stijlkennis niet of nauwelijks.

Alle boeken behandelen wel uitgebreid de verschillende mogelijkheden en combinaties van 16e 
noot figuurtjes (in grooves & fills), maar de wijze waarop loopt uiteen: MDS2 verspreid de uitleg & 
oefeningen gelijkmatig over het hele boek, ook RTD2 en EoG kiezen voor een meer geleidelijke 
opbouw per paragraaf/hoofdstuk. MMBRD kiest juist voor een compacte aanpak: in kort op elkaar 
volgende, overzichtelijke, maar hierdoor ook lange oefeningen worden alle mogelijkheden 
stelselmatig nagelopen. Agostini en vooral AFD en FT2 kiezen voor een meer organische aanpak: 
verschillende ritmische figuurtjes (‘patterns’) worden weliswaar aangehaald en gebruikt, maar niet 
specifiek apart besproken. FT2 is het enige boek wat éérst (vanuit een muziekhistorisch oogpunt) 
uitgebreid shuffle/triolen feel behandeld.

Gezien de einddoelen en beoogd eindniveau van RTD2 en MMBRD, mag er van leerlingen 
verwacht worden dat ze na het doorwerken van deze methodes, door kunnen stromen naar 
‘advanced’ methodiek en deze boeken passen daarmee in een doorlopende leerlijn. MDS2 en 
Agostini doen dat niet, voornamelijk als gevolg van hun focus op leesvaardigheid: daar zijn hun 
kaders te smal voor en oplopende moeilijkheidsgraad te gering (ik gebruikte MDS2 in de praktijk 
alleen als ‘overbruggingsmethode’ voor jonge leerlingen). EoG en AFS hebben een beduidend 
praktischere insteek en vormen mede daardoor een gewenste opstap naar methodiek voor 
vergevorderden, mits deze wel binnen (of in het verlengde van) het groove/funk idioom ligt. Bij FT2 
is het moeilijk in te schatten: er worden vele drum aspecten aangehaald en verkend, maar de 
afsluitende oefeningen zijn niet bijzonder moeilijk. Het zal deels van de leerling zelf afhangen in 
hoeverre alle praktische toepassingen (play-alongs) ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan 
zijn (autonome) kennis op gebied van techniek en coördinatie.

Analyse: Meso
De totale omvang van een methode boek is afhankelijk van de grootte en diversiteit van de lesstof, 
de snelheid waarmee deze opgebouwd wordt en het gekozen begin- en eindpunt (einddoel) van 
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de leerlijn. Zo’n 80 pagina’s is hierbij een gangbare gemiddelde (ongetwijfeld ook om productionele 
redenen) en dit lijkt grotendeels evenredig te zijn met de genoemde indicatoren. 

Zo bouwt MDS2 rustig op en heeft begin- en eindpunt dan ook relatief dicht bij elkaar liggen. 
Agostini gaat hierin wel heel ver: de 3 delen beslaan alles bij elkaar ruim 120 pagina’s. Bij vlagen is 
er dan ook haast geen sprake meer van opbouw, maar vooral van ‘meer van hetzelfde’. Bij Agostini 
lijken precieze methodische kaders te ontbreken; de lesstof komt diffuus over. 

AFS, FT2 en EoG beslaan alle drie slechts een krappe 50 pagina’s, geen verrassing vanwege hun 
smallere methodische kader betreft diversiteit. AFS schroeft hierbij de moeilijkheidsgraad het 
snelst op: in de afsluitende (uitgeschreven) solo’s wordt verwacht van de leerling dat de eerder 
behandelde ‘patterns’ gekend zijn en dat óók de leesvaardigheid op een hoog niveau is.

De meeste boeken maken gebruik van een systematische opbouw, zeker wat betreft het 
behandelen van technische drum aspecten: zo behandelen RTD2, MDS2, EoG, MMBRD & 
Agostini allen de verschillende (mogelijkheden met) 16e noot ritmische figuurtjes door ze 
stapsgewijs aan te bieden per hoofdstuk. AFS en FT2 springen beduidend meer van de hak op de 
tak, een gevolg van hun gekozen format in respectievelijk ‘patterns/secties’ en ‘play alongs/styles’.

In de praktijk zijn lang niet alle methodes even makkelijk chronologisch door te werken. MDS2 
scoort op dit vlak het hoogst: het boek beschikt over een goed uitgedachte leerlijn met steeds 
terugkerende, heldere oefeningen/onderwerpen per hoofdstuk/sectie, die daardoor mooi vloeiend 
opbouwt. Een nadeel is dat deze opbouw haast formeel aanvoelt en op den duur voorspelbaar 
wordt. De opbouw van EoG is, vergeleken met de MDS2, eenvoudiger en eenzijdiger, maar zit qua 
structuur goed en logisch in elkaar. AFS behandelt min of meer dezelfde stof als EoG, zij het vanuit 
een andere invalshoek, maar omdat de moeilijkheidsgraad hier sneller oploopt, zal 
noodgedwongen de docent meer context moeten geven en/of ‘adempauzes’ inlassen.

Een interessant discussiepunt op meso niveau is of het wel of niet wenselijk is om oefenstof te 
‘clusteren’ per onderwerp. De meeste boeken kiezen ervoor om hun lesstof duidelijk afgebakend 
per onderwerp, per hoofdstuk of in secties aan te bieden. RTD2 en MMBRD kiezen voor een 
duidelijke clustering in hoofdstukken per onderwerp. EoG (Section I t/m IV) en AFS 
(‘patterns’/‘transcriptions’/‘solos’) kiezen voor clusters in grote stukken. FT2 clustert als enige per 
muziekstijl. Vanuit de optiek van de docent/auteur is het clusteren van lesstof logisch: hij bekijkt 
immers de lesstof vanuit ‘helicopter view’ en heeft overzicht. De leerling wordt op deze manier een 
duidelijk en transparant geheel geboden. Met name RTD2 kiest voor een duidelijke hoofdstuk 
indeling met niet mis te verstane titels als ‘Paradiddles’ en ‘Fills’.
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Het gevaar van lesstof clusteren is echter dat er te snel te veel info wordt gegeven of dat de 
moeilijkheidsgraad te snel oploopt: de leerling, die uiteraard niet over het overzicht van de docent 
beschikt, kan dit tempo niet bijbenen, loopt vast en haakt op den duur af. Ook creëert het clusteren 
per onderwerp regelmatig rare sprongen in de opbouw: het einde van Hoofdstuk X kan (technisch) 
moeilijk zijn, maar het begin van aansluitend Hoofdstuk Y weer beduidend eenvoudiger. Dit ‘jojo-
effect’ lijkt niet altijd te voorkomen: bij de behandeling van verschillende (muziek)stijlen is er 
bijvoorbeeld moeilijk aan te ontkomen. Chronologisch een methode doorwerken lukt op deze 
manier slechts gedeeltelijk: de docent zal per leerling moeten bekijken wat de beste volgorde van 
de lesstof is en zal een ‘route’ moeten bepalen.

Een ander nadeel van clusteren is dat het boek makkelijk uit balans raakt: in RTD2 zijn 
bijvoorbeeld hoofdstuk 1 en 2 opvallend veel uitgebreider en langer dan de rest van het boek. En 
wordt in hoofdstuk 7 opeens een hoge leesvaardigheid verwacht (want uitgeschreven fills), terwijl 
dat daarvoor in de methode nooit echt aangehaald of geoefend is. Ook in EoG is ‘Section I’ veel 
uitgebreider dan de andere ‘sections’.

Opvallend dan ook dat MDS2, het enige boek wat niet clustert, maar aspecten van drummen (bijv. 
16e noot figuurtjes) in kleine ‘brokjes’ verdeeld over het gehele boek, verreweg over de beste 
vloeiende ‘traploze’ leerlijn beschikt. Hier lijkt het +1 model het meest van toepassing.

Tot slot zijn er duidelijke verschillen aan te wijzen in de mate waarin diversiteit en variatie in de 
(presentatie van de) oefenstof aangeboden wordt. MMBRD kiest steevast voor een technische 
benadering met weinig ruimte voor eigen inbreng of koppeling naar praktijk. Ook MDS2 en Agostini 
bieden vrij eenzijdige oefeningen aan, mede door hun focus op leesvaardigheid. AFS, FT2 en in 
mindere mate EoG bieden consequent eerst een theoretische kader aan, gevolgd door een 
vertaling naar de praktijk met concrete transcripties van bekende drummer/drumgrooves en/of play 
along tracks. Alleen RTD2 biedt nadrukkelijk een verscheidenheid aan type oefeningen aan.

Analyse: Micro
RTD2, MDS2 en FT2 zijn overduidelijk geschreven met een wekelijkse muziekles in het 
achterhoofd: relatief korte oefeningen (vaak meerdere per pagina), makkelijk (zelfstandig) door te 
werken voor de leerling. De ander boeken gaan overwegend uit van de pagina indeling zelf: 
oefeningen duren standaard 1 of 2 bladzijdes. Agostini slaat hierin door: haast elke oefening is 
exact even lang (en min of meer hetzelfde qua opzet) en zal door deze voorspelbaarheid al snel 
als saai ervaren worden door de leerling.
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Alle boeken gebruiken een paragraaf opbouw waarbij systematisch nieuwe elementen (bv. een 
nieuw basdrum patroon) geïntroduceerd worden. MDS2, EoG en MMBRD scoren met vloeiende 
‘+1’ paragrafen hoog op micro niveau, wat echter ook weer nadelen met zich meebrengt (zie 
andere parameters). Waar RTD2 op macro niveau hoog scoort qua doorlopende opbouw, wordt op 
micro niveau regelmatig gekozen voor minder logische volgordes van losse ritmes/fills. ‘Kriskras’ 
de oefeningen (en boek) doorwerken lijkt hier de enige oplossing. (zie ook bijlage I)

AFS en RTD2 gebruiken beide (deels) de werkvorm “Hier zijn alle mogelijkheden 
om…” (bijvoorbeeld bij applicaties van hihat patronen met rechterhand). AFS lijkt zich met de 
’patterns’-invalshoek te richten op een iets oudere doelgroep: er is voorkennis, ervaring en 
overzicht nodig om deze oefeningen op micro niveau chronologisch door te kunnen werken. Vaak 
worden de verschillende ritmes/technieken ook relatief ‘los’ geïntroduceerd: kennelijk wordt hier 
verwacht dat de docent de (be)nodig(d)e context levert.

2.2 Analyse: parameter Drumles
De parameter ‘Drumles’ toetst continuïteit en toepasbaarheid en is vooral pragmatisch: werkt de 
methodiek in de drumles? Hierbij ga ik kijken naar de hoeveelheid stof, de opbouw van deze stof 
en de praktische uitvoerbaarheid van hiervan. Ik maak onderscheid tussen de al eerder benoemde  
niveau’s macro (hele boek), meso (hoofdstukken/secties) en micro (paragraven/oefeningen).

Voor auteurs (al dan niet gedacht vanuit Krashen’s Input theorie) is de verleiding groot om de 
leerling oneindig veel kleine ‘+1 stapjes’ aan te bieden om het de leerling zo makkelijk mogelijk te 
maken om zich door het boek te werken. Maar in de praktijk van de hedendaagse 20 minuten 
durende drumles pakt dit lang niet altijd even goed uit. Een goed opgebouwde, vloeiende leerlijn 
zorgt niet noodzakelijkerwijs ook voor een goede praktische uitvoerbaarheid: hoofdstukken worden 
te lang (meso), paragraven te uitgebreid (micro) om te behandelen in de drumles. Een goede 
balans vinden tussen deze 2 parameters blijkt nog niet zo eenvoudig.

Zo ben ik zelf, in mijn tijd als leerling op de muziekschool, letterlijk jaren bezig geweest om de 
boeken van Dante Agostini door te werken. Mijn eigen leerlingen waren vaak een volledig 
schooljaar bezig met het doorwerken van Hoofdstuk 1 “Funk & Rock Grooves” uit RTD2. In beide 
gevallen komt de toepasbaarheid van de methodes in de drumles in het geding: voorspelbaarheid 
en dus saaiheid van de lessen liggen op de loer, met als gevolg afname van de intrinsieke 
motivatie van de leerling. 

Los van de lengte van oefeningen/paragrafen en hoofdstukken, is ook de hoeveelheid stof per 
pagina hierbij van belang. Bij EoG zijn de oefeningen vaak verdeeld over 2 pagina’s of meer, maar 
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zijn qua hoeveelheid stof per pagina goed uitgebalanceerd, waardoor het alsnog prima te 
gebruiken is in de drumles. MMBRD daarentegen geeft zoveel voorbeelden en variaties per 
paragraaf, met overvolle bladzijdes tot gevolg, dat het qua praktische toepasbaarheid bezwijkt 
onder een ‘volledigheidscomplex’.

Zoals al aangehaald bij ‘Leerlijn-micro’, RTD2, MDS2 en FT2 zijn overduidelijk geschreven met 
een wekelijkse muziekles in het achterhoofd: de relatief korte paragrafen zijn goed te gebruiken in 
de drumles. Op hoofdstuk (meso) en boek (macro) niveau is de lesstof van RTD2 echter veel 
minder in balans qua opbouw en diepgang, hiaten in lesstof (mede door de clustering van de 
onderwerpen) zorgen voor onderbreking van de continuïteit. Om dit boek goed te kunnen 
gebruiken in de drumles, zal een docent de nodige context en richting aan de stof moeten geven.

AFS zit aan de andere kant van het spectrum: paragraven zijn hier dermate kernachtig genoteerd 
dat ik collega docenten ken die een meerjarig lesplan hebben geconstrueerd alleen al op basis van 
de eerste 2 bladzijdes! Ditzelfde geldt voor de werkvorm “Hier zijn alle mogelijkheden om…”. De 
gemiddelde, minder ervaren leerling zal ook bij dit soort oefeningen veel begeleiding nodig 
hebben. Dus ook hier is de rol van een bekwaam docent evident.

Tot slot een algemeen aandachtspunt: bij intensief gebruik van een lesmethode kan de muziekles 
(ongemerkt) overwegend docentgestuurd worden: de leerling volgt immers braaf wat de docent 
hem opgeeft in gebruikte methode. Variatie in lesvormen en een zekere mate van zelfstandigheid 
(zie Bimmel) verhoogt echter de motivatie, dus is het belangrijk dat de lesmethode ook ruimte laat 
voor coachend of leerlinggestuurd onderwijs (volgens Bimmel is samenwerkingsstructuur ook een 
factor in deze, maar gezien de aard van individuele muzieklessen is dit lastig in de praktijk te 
brengen). Of dit van toepassing is op de geselecteerde methodes valt moeilijk te zeggen. Er zou 
gesteld kunnen worden dat methodes die veel variatie in lesvormen aanbieden (RTD2) en 
zelfstandigheid aanmoedigen (FT2) hierbij in het voordeel zijn, maar vooral de rol van de docent 
lijkt hierbij allesbepalend.

2.3 Analyse: parameter Leerling
Deze parameter is leerling gericht en gaat over in hoeverre de methodiek praktisch toepasbaar en 
aansprekend is voor de leerling. Is de aangeboden lesstof herkenbaar voor de doelgroep? Zoals 
aangehaald in het theoretisch kader, ga ik er vanuit dat als de leerling begrijpt waarom hij iets moet 
oefenen, hij dit ook sneller en gemotiveerder zal doen.

De meeste boeken hebben een flitsende lay-out, moderne notatie en een goed gevoel voor 
hoeveel stof er per pagina aangeboden kan worden om het boek goed ‘doorwerkbaar’ te houden 
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(zie parameter drumles). MDS2 lijkt voor de jongste doelgroep geschreven: met name de 
illustraties (personage ‘Djibi’) duiden hierop. Bij RTD2 worden juist de nadrukkelijk aanwezige 
illustraties uit Level 1 weggelaten en vervangen voor consequent heldere, korte stukjes uitleg per 
oefening. FT2 valt ook positief op met de zeer enthousiast geschreven uitleg per oefening. Ook de 
gegeven achtergrond (muziekhistorische) info is nuttig en begrijpbaar voor de leerling. MMBRD 
valt uit de toon: de saaie presentatie (ondanks de ‘hippe’ titel), ouderwetse notatie en volle 
bladzijdes zullen niet iedereen bevallen. Ook Agostini en in mindere mate AFS komen vooral qua 
layout ouderwets over.

Dat bijna alle boeken 20 jaar of ouder zijn, wreekt zich op het gebied van play-along tracks (voor 
zover aanwezig): die klinken veelal inmiddels gedateerd en zullen de gemiddelde huidige leerling 
niet echt meer aanspreken. Ook een praktisch probleem: lang niet iedereen beschikt tegenwoordig 
nog over een CD-speler, laat staan een cassette deck! Het muzikale ‘funk & groove’-idioom waar 
EoG & AFS zich van bedienen, inclusief ‘Oude Drumhelden’ als Steve Gadd, zal de huidige jonge 
leerling ook niet zoveel meer zeggen.

In het algemeen (en nu spreek ik grotendeels uit eigen ervaring) wordt de koppeling naar praktijk 
zeer gewaardeerd door de leerling. Voor de herkenbaarheid werken bestaande popsongs nóg 
beter dan play-long tracks (al vervalt dan vaak de didactisch verantwoorde mogelijkheid om mee te 
spelen met ‘drumless’ backing tracks). Wat dat betreft is het opvallend dat alleen AFS een groot 
gedeelte van het boek inruimt voor transcripties van bestaande songs & drum grooves. Het is mij 
niet bekend waarom nieuwere methodes hier geen gebruik van maken (want in de online drum 
community gebeurt, met een levendige ‘drum cover’-scène, juist niks anders!). Auteursrecht en dus 
een verbod op het afdrukken van transcripties van bestaande nummers zou hier debet aan kunnen 
zijn.

Het belang van een vloeiende leerlijn (zeker op meso en micro niveau) komt ook in deze 
parameter in praktische zin duidelijk naar voren. Immers, op paragraaf niveau zal een leerling 
standaard vooraan beginnen met het doornemen van de oefening in kwestie. Mocht de oefening 
niet voldoende chronologisch door te werken zijn, zal de leerling halverwege vastlopen en, in de 
meeste gevallen, er al snel de brui aan geven. Wat ook weer gevolgen heeft voor de parameter 
Drumles.

Verder valt mij op in praktijksituaties dat ‘review’ oefeningen in de stijl van “Doe nu alles nog eens, 
maar nu linksom…”, etc. vaak op weinig enthousiasme kunnen rekenen bij de leerling. Dit wordt al 
snel gezien als nodeloze herhaling en ‘stilstand’. Dit type oefeningen werkt dan ook maar zelden 
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effectief. Gelukkig wordt er maar weinig gebruik gemaakt van deze werkvorm in de besproken 
methodes (wel in Real Time Drums 1)

De werkvorm “Hier zijn alle mogelijkheden om…” (bijvoorbeeld bij applicaties van hihat of basdrum 
patronen) wordt vaak wel goed ontvangen door de leerling, vanwege de vele interessante 
creatieve toepassingen, maar zorgt in de praktijk voor dermate veel ‘schakelmomenten’ (qua 
coördinatie/leesvaardigheid) voor de leerling dat van een vloeiende lesopbouw vaak geen sprake 
meer is. De kans op ‘vastlopen’ is bovendien relatief groot, dus het is raadzaam om deze 
werkvorm ‘met voorzichtigheid te gebruiken’.

2.4 Conclusie Methodiek Analyse
Alle auteurs hebben overduidelijk met veel zorg hun lesmethode samengesteld. Maar wat voor mij 
het meest naar voren komt na bovenstaande analyse is hoe moeilijk het is om alle parameters te 
bedienen én een zekere balans te bewaren. Alle boeken hebben daarmee zo hun sterke en 
zwakke punten. Op basis van deze selectie en analyse, is mijn conclusie dat om daadwerkelijk tot 
een complete leerlijn te komen er door de docent zelf combinaties gemaakt zullen moeten worden 
van de verschillende methodes. En zelfs dan zijn er nog extra praktijk voorbeelden en 
verbindingen nodig, vooral naar de muziek anno nu.

Als antwoord op mijn vraag wat de beste all-round drummethode voor gevorderde drummers is 
komt duidelijk RTD2 naar voren. Maar dit boek komt te kort op parameter leerlijn: opbouw en 
balans zijn voor verbetering vatbaar. Qua vloeiende leerlijn op meso en micro niveau scoort MDS2 
het hoogst, maar dit boek past door de eenzijdige oefeningen moeilijk in een doorlopende leerlijn 
(voor popdrummers) en zal bovendien door gebrek aan praktische toepasbaarheid, de leerling 
minder aanspreken. Oudere boeken als AFS, EoG & Agostini zijn ook na 20 jaar nog steeds 
relevant binnen hun eigen aandachtsgebied, maar zouden als basismethode nauwelijks meer 
passen in de moderne drumles, hooguit als aanvulling op andere methodes. Min of meer geldt 
hetzelfde voor FT2: het boek scoort hoog op parameter leerling door zijn leerlinggerichtheid en 
praktische toepasbaarheid, maar er zal aanvullende oefenstof nodig zijn om het gebrek aan 
techniek en coördinatie oefeningen op te vangen. MMBRD biedt dan weer juist op drumtechnisch 
gebied interessante en zelfs originele oefenstof aan, maar door het geforceerde karakter en vooral 
overdaad aan oefeningen, is deze methode nauwelijks bruikbaar in de drumles.

Uiteraard zal per docent en per leerling verschillen welke methode wel of niet gebruikt wordt. Welk 
aspect van het drummen wordt het belangrijkst geacht? Wat is de leervraag van de leerling in 
kwestie? En de persoonlijke voorkeur en achtergrond van de docent?
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Hoe dan ook blijft het opvallend dat er relatief gezien zo weinig methodiek voor de gevorderde 
drummer bestaat en dat er noodgedwongen teruggegrepen moet worden op methodes die 
weliswaar hun waarde bewezen hebben, maar toch zeker niet meer met beide benen in het heden 
staan. 

Referentie voor leerlijn
De lesmethode ‘Playing Drums Serious Fun’ (P. Reijenga, 2009) heb ik niet opgenomen in mijn 

methodiek analyse omdat dit een boek voor beginners is. Toch wil ik hier 
een aparte vermelding maken van dit boek: sinds enkele jaren is dit mijn 
meest gebruikte en persoonlijk favoriete drummethode (in categorie 
beginners 10 t/m 14 jaar). PDSF is een belangrijke referentie voor mijn 
eigen leerlijn. Niet alleen is dit boek duidelijk nieuwer dan de hierboven 
besproken methodes (te merken aan lay out, notatie, play along tracks, 
toepasbaarheid, praktische koppelingen, etc.), maar dit boek slaagt er 
bovendien in, ondanks wat kleine tekortkomingen, om een daadwerkelijke 
complete basismethode te zijn voor de drumles. Met andere woorden, dit 

boek scoort hoog op alle drie de parameters.

Voor mij persoonlijk de grootste ‘eye-opener’: veel onderwerpen (fills, 16e noot figuurtjes, 
funkgrooves) worden niet geclusterd aangeboden maar evenredig verdeeld over het hele boek mét 
behoud van variatie en diversiteit. PDSF gaat hiermee dus nog een stap verder, in positieve zin, 
dan bv. MDS2 van Bomhof. Omdat de leerling hierdoor consequent de kans wordt gegeven om de 
nieuwe info rustig te verwerken, wat bij clustering vaak praktisch onmogelijk is, blijkt in de praktijk 
de muzikale progressie beduidend sneller en autonomer te gaan. Met als gevolg, leuke(re) lessen 
voor leerling én docent! Vooral dit ‘non-cluster’-aspect heb ik dan ook overgenomen en uitvoerig 
toegepast in mijn eigen leerlijn.

2.5 Vergelijk met DrummerMartijn’s Drum Book
De uitkomsten van mijn methodiek analyse zet ik af tegen mijn eigen leerlijn. In hoofdstukken 3 & 4 
schrijf ik meer over de kerndoelen en uitwerking van mijn drummethode.

Parameter leerlijn
Mijn eigen drummethode zet qua beginpunt hoger in dan MDS2 en Agostini, met minder ‘recap’ en/
of overlap. RTD2 loopt het meest gelijk (niet verwonderlijk aangezien ik o.a. Real Time Drums 1 als 
referentie gebruikt heb), al besteed ik (bewust) beduidend minder aandacht aan funk&rock grooves 
(het langste hoofdstuk in RTD2). Qua eindpunt gaat mijn leerlijn op een aantal vlakken, zoals 
coördinatie en technische applicaties, een stap verder dan EoG, FT2 en RTD2. Alleen MMBRD en 
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mindere mate AFS (de solo sectie) verwachten ook dit eindniveau. Daarentegen is met name 
RTD2 wel beduidend breder opgezet, o.a. door het uitgebreide gedeelte ‘stijl kennis’. 

Of mijn gekozen beginpunt verstandig gekozen is, werd uitvoerig getest door de testgroep (zie 
hfdst. 5). Omdat de testgroep alleen het eerste deel van mijn leerlijn heeft kunnen testen, kan ik 
over het eindpunt, de aansluiting van mijn leerlijn op meer specialistische/advanced methodiek, 
vooralsnog alleen aannames maken gebaseerd op mijn eigen inschattingen als docent. De 
(on)juistheid van deze aannames zal komende jaren moeten blijken.

Qua diversiteit en variatie ligt in mijn boek duidelijk de focus op vooral de technische aspecten van 
drummen en legt mijn boek het af tegen bijvoorbeeld RTD2. Deels was dit een bewuste keuze 
omdat aspecten als leesvaardigheid en play-along tracks júist al zo adequaat aangereikt worden in 
andere methodes (MDS2, FT2), dat het voor mij te veel voelde als ‘het wiel opnieuw willen 
uitvinden’.

De opbouw van mijn leerlijn is grotendeels gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen met het 
werken van leerlijnen uit andere methodes. Zowel de positieve ervaringen met Playing Drums 
Serious Fun (op meso niveau), als negatieve ervaringen met (o.a.) Real Time Drums 2 (op micro 
niveau) hebben dan ook duidelijk hun weerslag hierop gehad.

Parameter Drumles
De parameters leerlijn en drumles lijken nog wel eens haaks op elkaar te staan. Omdat de door mij 
gekozen oefenstof veelal niet makkelijk is en enige repetitie nodig heeft, lag een indeling in korte 
oefeningen zoals in MDS2 en RTD2 niet voor de hand: de leerlijnen op micro niveau zouden dan 
te kort of te ‘stijl’ worden (zie bijlage I). De indeling zoals in Agostini en MMBRD (lees: te lang, te 
veel, te saai) wilde ik daarentegen ook voorkomen. De indeling van EoG komt dichter in de buurt. 
Ik koos dan ook bewust voor één oefening per bladzijde (zie Hfdst. 4). Uitgangspunt was dat de 
leerling elke oefening/bladzijde in 2 à 3 lessen moest kunnen doorwerken om zo de parameter 
drumles voldoende te bedienen (zie Hfdst. 5). 

Parameter Leerling
Eén van de sterke punten van AFS en vooral EoG is dat alle ritmes op papier al swingend klinken 
(in tegenstelling tot bijv. het ‘klassiekerige’ MDS2). Dit is iets wat ik zeker geprobeerd heb over te 
nemen. Een swingend ritme is in algemene zin herkenbaarder voor de leerlingen en bovendien 
leuker om te oefenen. Om productionele redenen was het niet mogelijk om uitgebreide play-along 
tracks te maken zoals in FT2 en RTD2, toch heb ik getracht de praktische toepasbaarheid van mijn 
lesstof zo veel mogelijk inzichtelijk te maken voor de leerling. Dit heb ik gedaan door veelvuldig 
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koppelingen naar de praktijk te maken. Vaak door directe verwijzingen naar bestaande popsongs 
( à la AFS), maar ook door techniek oefeningen (rudiments, etc.) te verwerken in praktisch te 
gebruiken fills en drum grooves (zie Hfdst. 4 & bijlage IV: test editie). Volgend uit mijn analyse, 
hebben fills en grooves die níet ‘muziekscholerig’ klinken de voorkeur. Leerlingen horen dat 
verschil, veelal onbewust, over het algemeen prima: ”Oh, dit ritme klinkt echt chill!”
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3 Kerndoelen

In dit gedeelte van mijn research, het ‘design’ gedeelte volgens het ADDIE-model, beschrijf ik mijn 
didactische kerndoelen of einddoelen, zoals verwerkt in mijn drummethode. Ik verklaar aan de 
hand van de eerder gekozen parameters en uitkomsten van het methodiek onderzoek hoe ik tot 
deze kerndoelen gekomen ben.

Aanvankelijk heb ik bij het schrijven van DrummerMartijn’s Drum Book vele (didactische) keuzes 
en aannames gemaakt grotendeels op basis van mijn persoonlijke ervaringen. Toen ik in 
september 2017 mijn test editie van de drum methode liet drukken, maakte ik een front cover met 
daarop als onderschrift “Improve your groove, coordination, technique & creativity!”. Pas 
gaandeweg de testperiode realiseerde ik mij dat deze slogan niet correct was. Coördinatie en 
techniek komen inderdaad uitgebreid aan bod in mijn methode, maar de andere twee aspecten 
maar ten dele. Zo impliceert ‘Improve your groove’ een nadere studie naar wat groove playing is 
en heeft bovendien een muziekhistorische context. Dit behandel ik echter niet (in tegenstelling tot 
de besproken boeken AFD, EoG en Jim Payne’ Complete Funk Drumming Book): ik bied wel vele 
oefeningen aan die de leerlingen de technische handvaten kunnen geven om deze nadere studie 
daadwerkelijk te beginnen. Hetzelfde geldt in zekere zin voor ‘Improve your creativity!’: hoewel ik 
vele aanzetten geef tot het ontdekken van de leerling’s eigen creativiteit (“Make your own!”), 
behandel ik dit niet in relatie met bijvoorbeeld drumsolo’s kunnen spelen, of abstracter, hoe je ‘de 
kleur paars drumt’. Kortom, ik moest mijn kerndoelen opnieuw benoemen.

Hierbij heb ik rekening gehouden met de voornaamste conclusie uit mijn methodiek analyse: dat 
het van groot belang is dat de 3 parameters leerlijn - drumles - leerling zo goed mogelijk in balans 
zijn met elkaar.

Kerndoel 1: Stok Techniek
Het verbeteren van de (basis)techniek van de handen. Ook wel stick control genoemd (naar het 
invloedrijke, gelijknamige boek van George L. Stone). Als uitgangspunt nam ik het concept van de 
4 strokes (stokbewegingen): Up-down-tap-full.

Definitie einddoel: goede beheersing van de 4 strokes (‘stickings’) en meest voorkomende 
rudiments en deze naar eigen inzicht kunnen toepassen in drum grooves en drum fills.

Toelichting: een voordeel van de klassieke, traditionele manier van drumonderwijs, waarin de 
leerling vaak eerst een jaar kleine trom speelt alvorens hij of zij mag drummen, is dat er naast een 
focus op leesvaardigheid, ook veel aandacht is voor basis snare drum techniek: ’trommelen’. 
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Single stroke, double stroke, paradiddles, flams, rolls, etc.; vele ‘rudiments’ komen in dit 
beginnersstadium al voorbij. De hedendaagse popdrummer heeft die basis vaak niet. In zijn eerste 
lessen lag de focus immers meer op auditieve en creatieve vaardigheden: meespelen met play 
long tracks, drum grooves en fills kunnen spelen. Dit betekent echter wel dat op een bepaald 
moment de opgelopen ‘achterstand’ in stok techniek weggewerkt moet worden. Zie hier de 
noodzaak van dit eerste kerndoel.

Mijn persoonlijke ervaring is dat traditionele rudiments aanbieden in ‘droge’ vorm niet goed werkt 
bij de doelgroep: het nut en toepasbaarheid van deze oefeningen wordt dan onvoldoende ingezien 
(en dus onvoldoende gestudeerd). Ook snare drum etudes (‘marsjes’) aanbieden werkt maar 
matig: de gemiddelde popdrummer beschikt niet over de benodigde leesvaardigheid en de 
werkvorm schiet dan zijn doel voorbij.

Of te wel, om de stoktechniek te verbeteren, moeten gevarieerde oefenvormen opgenomen 
worden, bij voorkeur in kleinere ‘brokjes’ verspreid over langere tijd (parameter leerlijn), waarbij het 
van belang is dat er ook ruimte overblijft voor en in samenhang is met andere aspecten van het 
drummen (parameter drumles). De oefenstof moet voor zover mogelijk gepresenteerd worden in 
praktische toepasbare voorbeelden, zodat de leerling begrijpt waarom het de moeite waard is om 
hier tijd en energie in te steken (parameter leerling).

Kerndoel 2: Coördinatie
In drummethodes worden de termen coördinatie en onafhankelijkheid (independence) veelal naast 
en door elkaar gebruikt, maar feitelijk is onafhankelijkheid een vorm van coördinatie. Het belang 
van dit kerndoel voor drummers zal ik niet hoeven toelichten. Ik kies primair voor twee relevante 
richtingen: het verbeteren van de coördinatie tussen handen & voeten en het opbouwen van de 
onafhankelijkheid van de 4 ledematen (4-way independence). 

Definitie einddoel: een gedegen beheersing van gecoördineerde patronen tussen handen en 
voeten, alsmede een gedegen beheersing van de meest voorkomende varianten van 4-way 
independence en deze naar eigen inzicht kunnen toepassen in drum grooves en drum fills.

Toelichting: coördinatie oefeningen zijn relatief eenvoudig op te bouwen vanwege hun 
systematische karakter en de vele technische mogelijkheden (parameter leerlijn), maar zijn een 
uitdaging om concreet in te passen in de drumles, vanwege hun vaak arbeidsintensieve en dus 
repetitieve aspect (parameter drumles). Door de oefeningen consequent aan te bieden in moderne 
fill concepten (dmv ‘groupings’ en/of ‘bass drum substitutie’) of drum groove studies (dmv 
‘ostinato’s’), inclusief (verwijzingen naar) praktijkvoorbeelden, zal de leerling geen moeite hebben 
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met het herkennen van de praktische toepasbaarheid. Een te snel oplopende moeilijkheidsgraad 
kan wel voor problemen zorgen (parameter leerling).

Kerndoel 3: Actieve Kennis
Actieve of autonome kennis en het belang hiervan wordt uitvoerig besproken in het theoretisch 
kader. Opvallend is dat het vergroten van de actieve kennis (vooral op het gebied van motorisch 
geheugen, concreet de autonome fase), ook direct invloed zal hebben op Kerndoel 1 en 2. Wat dat 
betreft werken deze 3 kerndoelen net zo samen als de 3 hoofdparameters dat doen.

Definitie einddoel: het bewust vergroten van de actieve kennis van de leerling om zodoende tot 
meer creatieve vrijheid te komen en bovendien de andere 2 kerndoelen te versterken.

Toelichting: het aanbieden van oefenstof ter verbetering van techniek en coördinatie, in principe 
niet veel meer dan het trainen van het motorisch geheugen, zal bij de meeste leerlingen (zeker in 
deze doelgroep) in eerste instantie alleen leiden tot meer cognitieve, passieve kennis. Om hier 
daadwerkelijk autonome kennis van te maken, moet de leerling uitgedaagd worden om actief met 
de lesstof aan de gang te gaan. Om dit kerndoel uit te leggen aan de leerling, gebruik ik in het 
boek de metafoor “De Ikea Fill Kast” (The Fill Cabinet): ‘passieve kennis zit weliswaar ‘in een lade 
in je kast’, maar zal op het moment suprême nooit naar boven komen als concrete muzikale 
oplossing: het zit te ver ‘weggestopt’. De uitdaging is om te zorgen dat er, metaforisch gesproken, 
voldoende muzikale bagage in je kastje zit én dat de laatjes zo makkelijk mogelijk open gaan.’

Alhoewel ik als docent in mijn lessen ook, indien nodig, expliciet leren als werkvorm toepas, wordt 
in het boek alleen impliciet leren gebruikt. De vloeiende opbouw oefeningen (parameter leerlijn) 
kunnen gezien worden als ‘foutloos leren’-methode. De regelmatig terugkerende ‘Make Your Own’ 
-oefeningen, zorgen voor variatie en diversiteit (parameter drumles) en de leerling wordt met deze 
oefeningen uitgedaagd om actief mee te doen met de les en zijn nieuw verworven kennis 
daadwerkelijk toe te passen (parameter leerling).
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4 Opzet en uitwerking leerlijn

Dit hoofdstuk beslaat het derde deel van het ADDIE model, de Development fase. Hier omschrijf ik 
hoe ik mijn leerplan verder ontwikkeld en uitgewerkt heb, op basis van de uitkomsten van mijn 
methodiek analyse en opgestelde parameters en kerndoelen. Zie de testeditie van 
DrummerMartijn’s Drum Book, bijlage IV.

Thema’s in Drummethode
Ten eerste benoem ik op basis van mijn gestelde kerndoelen een viertal thema’s: Grooves - 
Coordination - Drum Fills - Technique. Binnen deze thema’s werk ik verschillende sub-leerlijnen 
met tussendoelen uit (waarbij kerndoel 3 autonome kennis voortdurend van toepassing is, op elk 
thema en elke sub-leerlijn). Zie onderstaande tabel (en de index van DrummerMartijn’s Drum 
Book):

Thema (sub-)leerlijnen 
(categorieën)

Tussendoel Kerndoel

1 Grooves Ghostnotes Beheersing non-leading hand, 
toepasbaarheid in grooves

Stok techniek/Autonome 
kennis

Shuffles & 12/8 Toepasbaarheid triplet feel in 
grooves, beheersing non-leading 
hand

Stok techniek/ 
Coördinatie/ Autonome 
Kennis

Linear grooves Coördinatie hand/voet, 
toepasbaarheid in grooves

Coördinatie/Autonome 
kennis

2 Coordination Ride cymbal grooves 4 way independence (focus op 
leading hand), toepasbaarheid in 
grooves

Coördinatie/Autonome 
kennis

Open hihat grooves
(ook in combinatie met 
ride cymbal grooves)

4 way independence (focus op 
non-leading foot), toepasbaarheid 
in grooves

Coördinatie/Autonome 
kennis

3 Drum Fills Groupings (of 4, 3, 5, 7) Beheersing & toepasbaarheid 
stick control, gevoel voor 
frasering

Stok techniek/ 
Coördinatie/ Autonome 
Kennis

8th & 16th note triplet fills toepasbaarheid in drum fills, 
gevoel voor frasering

Stok techniek/Autonome 
kennis

4 Technique Train Beats Beheersing & toepasbaarheid 
stick control

Stok techniek/ 
Coördinatie/ Autonome 
Kennis

Grooves w/ accents Beheersing & toepasbaarheid 
stick control

Stok techniek/Autonome 
kennis

Paradiddles Beheersing & toepasbaarheid 
rudiments (=stick control)

Stok techniek/Autonome 
kennis
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1. De onderwerpen van de sub-leerlijnen in mijn leerplan selecteerde ik op basis van relevantie 

en urgentie (zie ‘artistieke benadering’ en HaFaBra raamleerplan), maar met de parameter 
leerling als leidraad: de herkenbaarheid en praktische toepasbaarheid van de lesstof stond 
voorop.

2. Volgend uit parameter leerlijn is elke sub leerlijn zo vloeiend mogelijk opgebouwd (+1 model), 
zowel op macro, meso als micro niveau. 

3. Volgend uit parameter drumles is elke sub-leerlijn gelijkmatig opgedeeld in meerdere 
paragraven, oplopend in moeilijkheidsgraad, ten behoeve van de praktische doorwerkbaarheid 
in de drumles. 

4. Ook volgend uit parameter drumles is het uitgangspunt dat de leerling elke paragraaf/bladzijde 
in 2 à 3 lessen door zou moeten kunnen werken (mits enige inzet getoond werd). Zie tabel 5.3. 
Wederom ten behoeve van de praktische doorwerkbaarheid in de drumles. 

5. De tussendoelen gelden in principe voor elke paragraaf, weliswaar op verschillende 
competentie niveaus.

6. Er zijn naast de tussen- en kerndoelen, vele ‘sub-leerdoelen' te benoemen per paragraaf, denk 
aan leesvaardigheid, on/off beat displacement, muzikaal voorstellingsvermogen, 
balans/‘sound’, vormgevoel, etc. In hfdst. 5.2 heb ik enkele van deze sub-leerdoelen benoemd.

Hoewel het ontwikkelen en stimuleren van creativiteit, alsmede de muzikale persoonlijkheid 
(‘eigen stijl’) van de leerling uiteraard zeer belangrijke (eind)doelen zijn in haast elke vorm 
van muziek educatie, zo ook in mijn persoonlijke didactische visie, heb ik, zoals al gesteld 
in hoofdstuk 3, hier bewust géén kerndoelen van gemaakt in mijn methode. Belangrijkste 
reden hiervoor is dat dit niet mijn oorspronkelijke probleemstelling was: ik liep immers 
vooral aan tegen het gebrek aan methodische visie op het aanleren van technische 
vaardigheden bij gevorderde drummers. Desalniettemin geloof ik dat júist door mijn focus 
op de nu wel benoemde kerndoelen een zekere ontwikkeling en toename van de creatieve 
vermogens van de leerling een direct gevolg zal zijn. Al met al genoeg stof voor een 
volgend onderzoek…

Naast de vaststelling van de thema’s en sub-leerlijnen, werden ook de volgende beslissingen 
genomen aan de hand van de hoofdparameters:

The Basics
Eerste hoofdstuk ‘The Basics’ vormt een uitvoerige, zo vloeiend mogelijk opgebouwde start van de 
leerlijn om een deugdelijk startniveau (beginpunt) te creëren (en te waarborgen) en vangt een 
eventuele overlap of overbrugging met beginnersmethodes op (macro leerlijn). The Basics herhaalt 
en verdiept alle standaard beginners drumtechnieken (8e & 16e noot grooves & fills, etc.) Zeker 
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voor de minder gevorderde of ervaren leerling zal The Basics een broodnodige ‘recap’ en/of 
aanvulling zijn op zijn of haar drumbasis. Alle ritmes en fills zijn zorgvuldig geselecteerd op basis 
van herkenbaarheid en praktische toepassing voor de leerling. Deze ‘start niveau check’ wordt 
bekrachtigd met extra tussendoel leesvaardigheid (o.a. het kunnen lezen van verschillende 16e 
noot figuurtjes). Ook deze leesvaardigheid wordt op praktische wijze aangeboden en getoetst (o.a. 
dmv 16 beat grooves).

Niet clusteren van sub-leerlijnen
Gesterkt door de uitkomst van mijn methodiek analyse, heb ik de verschillende onderwerpen/sub-
leerlijnen niet geclusterd, ten behoeve van de vloeiende leerlijn, alsmede de variatie en diversiteit 
van de lesstof. Omdat elke sub-leerlijn gelijkmatig opgedeeld is in ongeveer evenveel paragraven, 
vormt elk hoofdstuk in DrummerMartijn’s Drum Book een dwarsdoorsnede van de overkoepelende 
thema’s. 

Hierbij ben ik nog een stap verder gegaan dan bijv. methodes MVD2 en PDSF (zie methodiek 
analyse): om de ‘traploosheid’ van de leerlijn én de praktische toepasbaarheid in de drumles nog 
meer te bevorderen, heb ik de volgorde van de verschillende paragrafen zo geconstrueerd dat er 
een constante afwisseling is tussen de 4 hoofdthema’s. Daarbij heb ik er voor gezorgd dat ook 
oefeningen met drum grooves en oefeningen met drum fills elkaar steeds afwisselen. Om de 
nietsvermoedende leerling niet het idee te geven dat alles, op het eerste gezicht, ‘door elkaar 
staat’, beslaat elke paragraaf standaard 1 pagina (bij uitzondering 2). Hierbij heb ik zorg gedragen 
dat de algemene moeilijkheidsgraad consequent en gestaag blijft oplopen. Juist deze alternatieve 
structuur draagt bij aan de algemene balans en continuïteit van de leerlijn. 

Zowel met de beslissing om Hoofdstuk The Basics op te nemen in de leerlijn, als de beslissing om 
de sub-leerlijnen niet te clusteren, wordt er gestreefd naar een drum methode waar alle drie de 
hoofdparameters leerlijn/drumles/leerling bediend worden en in balans zijn met elkaar.
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5.1 Test groep & experiment opzet

In dit hoofdstuk komt Implementation (de I uit het ADDIE model) aan bod. De opzet van de 
testgroep, test periode en verschillende experimenten beschrijf ik in 5.1. De resultaten van de 
experimenten werk ik uit in 5.2, 5.3 & 5.4. Aan deze resultaten verbind ik mijn conclusies in Hfdst. 
6.

Testgroep
DrummerMartijn’s Drum Book is uitvoerig getest door mijn eigen leerlingen op CKE Eindhoven. De 
12 leerlingen hieronder vormden de enthousiaste testgroep:

Testgroep: Leerlingen CKE

(*Niveau indicaties zijn op basis van HaFaBra-raamleerplan. Dus beginner= A-niveau, vergevorderd= D/D+ niveau)

1. Alle leerlingen vielen binnen de opgestelde kaders van mijn profiel doelgroep (zie theoretisch 
kader) en deden op vrijwillige basis mee in deze testgroep (leerling 12 was hierbij de 
uitzondering gezien zijn leeftijd en relatief lange lestijd). 

2. Alle leerlingen hadden volledige beschikking over de test editie van DrummerMartijn’s Drum 
Book (elke leerling een eigen boek) en een vast, wekelijks, individueel lesmoment (met 
uitzondering van leerling duo 2 & 3). 

Naam Leeftijd Niveau Lesduur Bijzonderheden

1 Tristan 14 beginner/gevorderd* 20min pw

2 Reinout 15 gevorderd 30min pw Heeft les samen met Tim

3 Tim 15 gevorderd 30min pw Heeft les samen met Reinout

4 Thijs 17 gevorderd/vergevorderd 20min pw

5 Maikel 18 gevorderd 20min pw privésituatie

6 Alexander 19 beginner/gevorderd 30min p 2w dyslexie

7 Bram 15 gevorderd 20min pw OCD/autisme

8 Merel 16 gevorderd 20min pw

9 Jasper 18 beginner/gevorderd 20min pw dyslexie

10 Ivo 17 gevorderd 45min pw privésituatie, ADHD

11 Daan 17 vergevorderd 20min pw

12 Oscar 58 gevorderd/vergevorderd 60min pw
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3. Alle leerlingen kregen van mij, naast benodigde uitleg en context en door-/verwerking in de les 

zelf, wekelijks huiswerkopdrachten mee: het zelfstandig instuderen van (relevante gedeeltes 
van) één of meerdere oefeningen/bladzijdes uit de methode, eventueel aangevuld met 
gedifferentieerde extra oefeningen. Deze huiswerkopdrachten vormden de basis van de 
daaropvolgende les.

De testgroep geeft een representatief beeld van de beoogde doelgroep. Aanwezig waren 
verschillende niveau’s (zowel qua muzikaliteit, ambitie, opleiding, etc.), leeftijd, geslacht en sociale 
aandachtspunten. Het was praktisch niet mogelijk om naast de testgroep ook met een ‘blanco’ 
controle groep te werken. 

Met uitzondering van leerling 10, hebben alle leerlingen uit de testgroep al geruime tijd les van mij. 
Vaak al 5 jaar of langer. Zij waren dus op voorhand al grotendeels bekend met mijn werkwijze 
betreft didactiek en methodiek. Dit kan hun een extra voordeel gegeven hebben bij het doorwerken 
van mijn methode en kan daardoor geleid hebben tot enigszins gekleurde uitkomsten van mijn 
onderzoek. Echter, gezien de aard en opzet van de veelal technische oefeningen, denk ik dat dit 
eventuele verschil verwaarloosbaar is. De ervaringen van collega docenten zou dit (op de lange 
termijn) moeten bevestigen.

Testperiode
Alle testgroep leerlingen hebben van september 2017 (2e week schooljaar) t/m april 2018 (start 
meivakantie) drumlessen gevolgd met mijn methode als basis. Dit besloeg in totaal 29 à 30 
wekelijkse lessen (15 bij 2 wekelijkse lesvorm), van in totaal max. 37 lessen op jaarbasis. 

Opvallend is dat geen enkele leerling daadwerkelijk de beschikbare 29/30 lessen gevolgd heeft. 
Ziekte, toetsweek, carnaval, vakantie, school excursies, dubbele afspraken: allerlei praktische 
complicaties zorgden er voor dat alle testgroep leerlingen zich één of meerdere keren afgemeld 
hebben (inhaallessen waren roostertechnisch niet mogelijk). Concreet heeft de testgroep dus 
slechts tussen de 20 en 28 ‘contactmomenten’ gehad gedurende de testperiode. Dit is één van de 
voornaamste redenen dat ik mijn verwachtingspatroon betreft de hoeveelheid lesstof die getest 
kon worden in de testperiode heb moeten bijstellen. Alleen de eerste 3 (van 11) hoofdstukken zijn 
door genoeg leerlingen doorgewerkt om er met betrekking tot mijn onderzoeksvraag en benoemde 
hoofdparameters daadwerkelijk conclusies aan te kunnen verbinden.  

Opzet experiment
Met mijn experiment hoop ik antwoorden te vinden op mijn hoofdvraag (Hfdst. 1.2). Er zijn 
verschillende onderzoeksgebieden te onderscheiden, hieronder uitgewerkt in 3 experimenten 
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‘leerlijn in praktijk’, ‘muzikale progressie’ en ‘intrinsieke motivatie’. Deze experimenten staan in 
nauw contact met elkaar: deels volgt de één uit de ander. Elk experiment beslaat één of meerdere 
3 hoofdparameters, er is enige overlap te constateren.

In algemeen besloeg de experiment-opzet een lesvorm met een standaard docent-leerling 
praktijksituatie. Door de docent werd bijgehouden welke lesstof behandeld werd in de les en/of 
opgegeven werd als huiswerkopdracht (door oefening, paragraaf en/of bladzijde nummer te 
omcirkelen). Ook hield hij bij welke lesstof, na controle, gekend verondersteld werd (door oefening, 
paragraaf en/of bladzijde nummer door te strepen). Alleen in geval van twijfel (of bijv. bij lange 
absentie van de leerling) werd eerder doorgestreepte oefenstof herhaald (‘nameting’). De lesstof 
werd in principe chronologisch doorgewerkt, alleen bij wijze van uitzondering werd hier van 
afgeweken. De leerling kon naar eigen inzicht stof herhalen of zelfstandig vooruit werken, maar 
mocht de lesstof niet zelf controleren (doorstrepen). De mate van voorbereiding van de (als 
huiswerk opgegeven) lesstof was de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. De leerling was 
niet verplicht een logboek bij te houden.

Los van de benodigde lestijd voor instructie, toepassing, overhoring van lesstof en praktijk 
koppelingen, was het te allen tijde mogelijk (voor leerling én docent) om af te wijken van de 
methodische leerlijn om ruimte te creëren voor differentiatie: een liedje oefenen voor de 
voorspeelavond, een drumvideo bekijken, een latere paragraaf uit de leerlijn eerder behandelen 
om specifieke vraag leerling te kunnen beantwoorden, etc. Ditzelfde gold voor sociale interactie & 
communicatie (met (mede)leerling/ouders). Uiteraard was dit afhankelijk van de wensen en/of 
hulpvragen van de leerling en verschilde dit nogal per student. Hoewel één en ander meestal 
resulteerde in een lager tempo waarin de leerlijn doorgewerkt werd (zie ook ‘testperiode’), 
beschouw ik dit als een gevolg van de ‘niet-klinische’ opzet van mijn experiment en heb ik de 
invloeden hiervan overwegend niet meegenomen in dit research. 

Experiment 1: Leerlijn in praktijk
Het eerste en voornaamste onderdeel van mijn serie experimenten en bovendien de meest 
praktische: de testgroep had de primaire taak om gedurende de testperiode, in samenspraak met 
de docent, de leerlijn te toetsen op ‘de focus op continuïteit, opbouw en toepasbaarheid’ (zie 
hoofdvraag 1.2). Beoordeling op hoofdparameter Leerlijn was hier het belangrijkst, maar gezien de 
samenhang met de andere parameters Drumles en Leerling, werd in de praktijk vaak (ook) de 
balans tussen de 3 parameters getoetst. Gekeken werd in hoeverre de opbouw overeenkwam met 
het vloeiende leerlijn concept (zie bijlage I), m.a.w. of de leerling wel of niet vastliep in de 
verschillende paragrafen en zo ja, waar en waarom. Verder werd gekeken of de oefeningen in 
praktisch opzicht pasten in de beschikbare drumles tijd en of de leerling de herkenbaarheid en 
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praktisch nut van de oefening inzag. Kortom, of de 3 parameters voldoende bediend werden en in 
balans waren (zie ook Experiment 2 en tabel 5.3 voor een verder onderzochte balans tussen 
parameters Drumles en Leerlijn).

Door middel van permanente evaluatie en observatie (docent) en reflectie op de oefening (leerling) 
werd de leerlijn op meso- en micro-niveau beoordeeld. Als geconstateerd werd dat meerdere 
leerlingen op dezelfde plek in een paragraaf vastliepen, werden er door de docent wijzigingen 
aangebracht in die paragraaf. Met behulp van losse, extra stencils met daarop de aangepaste 
oefening in kwestie, werd de het aangepaste deel van de leerlijn nogmaals doorgewerkt en 
opnieuw beoordeeld.

Aan het eind van de testperiode heb ik de leerlingen middels een online vragenlijst enkele vragen 
gesteld over hoe zij de (opbouw van de) lesstof zelf ervaren hebben. Zie uitwerkingen 5.2. 
Vragenlijst Leerling.

Gezien de omvang van de lesstof en het kader van dit onderzoek, is het niet mogelijk om de 
wijzingen van elke geteste paragraaf tot in detail hier te beschrijven. Om toch een goed beeld te 
krijgen van de resultaten van dit gedeelte van het onderzoek is steekproefsgewijs uit elk hoofdstuk 
één paragraaf uitgewerkt in Hfdst. 5.2. Zie bijlage V voor de uitgewerkte revisie van volledig 
hoofdstuk 1 t/m 3. Ik sluit dit gedeelte af met een korte reflectie op het proces.

Experiment 2: Muzikale progressie
Een vervolg op Experiment 1. Om de muzikale progressie van de leerling te meten heb ik 
bijgehouden hoeveel lessen de leerling nodig had om de verschillende paragraven door te werken.  
Deze meting is bijgehouden in Tabel 5.2 (tevens vormde deze Tabel een middel om de balans 
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tussen Parameter Leerlijn en Drumles te controleren, zie onder). Verder werd muzikale progressie 
getoetst door middel van permanente evaluatie en observatie (docent) en reflectie (leerling).

Door praktische complicaties was het niet mogelijk om een verantwoorde testgroep- en lesstof-
brede ‘nulmeting’ te doen. Alleen bij Leerling 1 & 7 kan met zekerheid het muzikale basisniveau 
vastgesteld worden: beide leerlingen waren net klaar met het doorwerken van beginnersmethode 
PDSF (zie Hfdst. 2) bij aanvang van de testperiode. Het eindniveau van PDSF kan dan ook bij 
deze leerlingen als nulmeting worden gezien. 

Hoewel de leerling op zich, thuis of in de les, aan meerdere paragrafen tegelijk kon werken, werd 
een paragraaf pas goedgekeurd wanneer alle oefeningen in een opgegeven paragraaf voldoende 
beheerst werden en gecontroleerd waren (i.e. als bij de leerling de nieuw aangeleerde motorische 
handeling (stoktechniek/coördinatie) zich in de associatieve fase en bij voorkeur in de autonome 
fase (zie theoretisch kader) bevond: muzikale progressie). Pas dan mocht de leerling definitief door 
naar de volgende paragraaf. Deze beoordeling werd door de docent gemaakt. Concreet werd 
hierbij de doorgenomen oefening/paragraaf doorgestreept en nieuwe oefeningen opgegeven en 
uitgelegd (en omcirkeld in boek).

Door de docent werd de mate van autonome kennis en dus muzikale progressie (zie Hfdst. 3) 
getoetst door leerlingen regelmatig te laten meespelen met muziek (kennis in de praktijk brengen: 
zonder ‘headroom’ is dit niet mogelijk), uit het hoofd spelen of voorspelen voor (of uitleggen aan) 
andere leerlingen of collega docenten (presentatie moment). In een aantal gevallen werden er door 
de docent korte video opnames gemaakt van specifieke lessituaties, zodat de leerling zichzelf kon 
beoordelen.

Op basis van de uitkomsten van deze tabel kunnen er ook conclusies getrokken worden met 
betrekking tot de balans tussen parameters Drumles en Leerlijn. Zoals al kort aangehaald in Hfdst. 
4, bij het construeren van mijn leerlijn heb ik als uitgangspunt genomen dat elke paragraaf/
bladzijde in 2 à 3 lessen door te werken moest zijn (mits enige inzet van de leerling). Uit de tabel is 
op te maken in hoeverre dit verwachte gemiddelde ook daadwerkelijk gehaald is. Zoals ook al 
eerder gesteld, als de leerling te lang met dezelfde paragraaf is, is dit een indicatie dat parameter 
Leerlijn niet correct is: dit heeft gevolgen voor parameter Drumles (en uiteindelijk ook voor 
parameter Leerling).

De testgroep leerlingen hebben aan het eind van de testperiode middels een vragenlijst een 
reflectie gegeven op zowel hun eigen muzikale progressie als op de balans tussen drumles en 
leerlijn. De uitkomsten van de tabel, interpretaties en reflecties zijn te vinden in Hfdst. 5.3.
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Experiment 3: Intrinsieke motivatie leerling en docent
Dit gedeelte van het onderzoek valt grotendeels samen met Parameter Leerling en volgt uit 
Experiment 1 en 2. Bekeken wordt of de leerlingen, na een tijd lang met de drummethode gewerkt 
te hebben, ook gemotiveerder zijn, nu ze hun eigen muzikale progressie ervaren.

Wederom was ook permanente evaluatie en observatie (“Komt leerling met plezier naar les? Is hij 
voorbereid en op tijd? “) van de docent een belangrijke vorm van toetsing. Middels een vragenlijst 
(zie bijlage II) heb ik leerlingen laten reflecteren op hun eigen intrinsieke motivatie en de 
samenhang met hun muzikale progressie. Om de intrinsieke motivatie van de docent te meten, 
gebruik ik mijn eigen observaties en reflecties op het proces. 

De uitkomsten hiervan staan in Hfdst. 5.4.
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5.2. Uitwerking Experiment: ‘Leerlijn in praktijk’

Hieronder heb ik ‘steeksproefgewijs’ een aantal uitwerkingen van verschillende geteste paragrafen 
opgenomen, waarin ik laat zien wat er aangepast is en om welke reden dit gebeurd is. De mate 
waarin er aanpassingen zijn doorgevoerd, verschillen nogal per paragraaf. Bij sommige ging het 
slechts om ‘kosmetische’ verbeteringen (een verkeerde handzetting of typefout), andere 
paragrafen zijn bijna volledig herschreven. Er is zelfs 1 nieuwe, extra paragraaf toegevoegd, ter 
verbetering van de leerlijn (zie Uitwerking 2). De uitwerkingen hieronder heb ik opgesteld aan de 
hand van mijn 3 hoofdparameters en kerndoelen. Om één op één te kunnen vergelijken, zie de 
daadwerkelijke paragrafen in bijlage IV: DrummerMartijn’s Drum Book (test editie) en bijlage V: 
DrummerMartijn’s Drum Book Revisie (Hfdst. 1 t/m 3).

Uitwerking 1: Basics - Two Bar Grooves with 8th Notes (blz. 8&9)
Inhoud: 17 oefeningen (2 pagina’s) in origineel/ 18 oefeningen (2 pagina’s) in revisie
Tussendoel: coördinatie & autonome kennis 
Sub-leerdoelen van deze paragraaf: 
- het beheersen van standaard 8e noot drumgrooves (en veel voorkomende variaties) en deze 

kunnen toepassen in twee maten frases op medium-fast tempo. 
- het beheersen van basale snare/kick displacement en on beat/off beat inzetten op medium-fast 

tempo.
- inzicht krijgen in de praktische toepasbaarheid van deze drum grooves (koppeling naar praktijk 

door verwerking van daadwerkelijke grooves uit bekende popsongs).
- eerste kennismaking met het door middel van creativiteit (muzikaal voorstellingsvermogen) 

bevorderen van actieve/autonome kennis: ‘Make your own!’.
- Beheersing van basiskennis notenschrift (8e noten).

Opzet/achtergrond:
Deze oefening is één van de meest geteste paragrafen, ook door leerlingen (en docenten) buiten 
de testgroep, en meerdere keren bijgewerkt (dit is versie 4). Als openingsoefening van het lesboek 
en behorend bij ‘The Basics’, is deze vrij eenvoudige oefening (mede door de relatief langzame 
opbouw) bedoeld als herhalings- en/of overbruggingsoefening met andere (beginners)methodes, 
een ‘warming up’. Meerdere concepten worden geïntroduceerd: het spelen van langere muzikale 
frases, koppeling naar praktijk, autonome kennis. De oefening is bovendien zo geconstrueerd dat 
de leerling nergens op ‘de automatische piloot’ kan spelen: door de constante variatie in het on/off 
beat inzetten van snare en bass drum (met relatief weinig directe herhaling), de 2 maten frasering 
en opbouwende moeilijkheidsgraad moet de leerling voortdurend alert blijven. 
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Ik beschrijf welke aanpassingen ik gemaakt heb in de originele versie (Bijlage IV) om tot de revisie 
versie (Bijlage V) te komen.

Parameter Leerlijn:
Macro/meso: 
- 1e oefening van het boek. Functioneert als ‘recap’ en overbrugging met beginnersmethodes. Op 

dit basisniveau zijn sommige ‘stapjes’ nauwelijks kleiner te maken dan ze nu zijn (zie bijlage I, 
vb. 2 & 3). Door goed te kijken naar de dosering van de opbouwende moeilijkheidsgraad valt dit 
redelijk goed op te vangen.

Micro: 
- beginpunt is een verwijzing naar beginners basisritmes. Eindpunt is goed: loopt logisch door 

naar volgende paragraaf (blz 10/11).
-  #4, #6 en #7 bleken te veel directe herhaling te bevatten (geen +1) en zijn aangepast
- #10 is vervallen wegens overbodig: te weinig opbouw/ te veel herhaling (geen +1)
- verschil in moeilijkheidsgraad tussen bladzijde 1 en 2 was te groot: enkele leerlingen liepen vast 

aan begin tweede bladzijde: ritme 10 t/m 13. Door de oefening uit te breiden en de ritmes te 
herschikken (#13 is nu #15, etc.) is dit grotendeels verholpen.

- Uitbreiding/variatie oefenstof: ritmes die NIET beginnen met basdrum ontbraken: #10 en #12 
toegevoegd.

- Uitbreiding/variatie oefenstof: ritme met traditioneel ‘beat ritme’ ontbrak: #17 toegevoegd.

Parameter Drumles:
- Aanvankelijk had ik een revisie gemaakt met 20 oefeningen verdeeld over 2 pagina’s ten 

behoeve van de vloeiende leerlijn. De testresultaten waren prima, helaas bleek er echter 1 
praktisch probleem: de benodigde uitleg tekst paste niet meer op de pagina… Als compromis 
heeft revisie 4 nu 18 (deels herschikte) oefeningen én 2 uitleg tekst alinea’s.

- Oefening blijkt niet al te lastig en is goed door te werken in reguliere muziekles: bijna alle 
leerlingen hadden slecht 1 of 2 lessen nodig (zie tabel 5.3).

- Halverwege al een “Make Your Own!” Oefening (autonome kennis test) bleek (daardoor) 
overbodig (geen +1): #9 vervalt.

- Voor de meer ervaren, (ver)gevorderde leerling was de lesstof dermate bekend dat de ‘Make 
your own!’ oefening aan het einde (#17/#18) weinig meerwaarde heeft (en werd in de praktijk 
meestal overgeslagen). Voor jongere, minder gevorderde leerlingen was het wel een goede test. 
De oefening evolueerde meestal in uitdagende opdrachten in de trant van “Speel een zo lang 
mogelijk drumritme met alleen 8e noten zonder in herhaling te vervallen” of “Maak een drumsolo 
met alleen 8e noot drumritmes”.
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Parameter Leerling:
- De verschillende koppelingen naar praktijk (oa. bij #2) werden door leerling en collega-docenten 

dermate goed ontvangen, dat er méér concrete popsong grooves verwerkt zijn (#9).
- Voor de zwakkere en/of jongere leerlingen zorgen deze praktijkkoppelingen voor welkome 

‘adempauzes’ in de leerlijn en leveren bovendien extra ‘actieve kennismomenten’ op.
- Uit mondelinge feedback van leerlingen blijkt dat de herkenbaarheid van deze oefening goed is 

en het praktisch nut begrepen wordt. Met name de koppeling naar concrete popsongs wordt als 
leuk ervaren.

- Deze oefening bleek in de praktijk ook geschikt voor jongere, beginnende leerlingen (‘A-tjes’).

Uitwerking 2: Grooves - 8th Note Shuffles with Ghost Notes (blz. 21)
Inhoud: 13 oefeningen (1 pagina) in origineel/ 32 oefeningen (2 pagina’s) in revisie
Tussendoel: coördinatie, stoktechniek & autonome kennis 
Sub-leerdoelen van deze paragraaf: 
- Begrip van basiskennis notenschrift (8e noot triool) en kennis van muzikale termen als shuffle/

swing/triplet feel vs. even/straight feel. 
- het beheersen van 8e noot shuffle drumgrooves op slow-medium tempo, inclusief basale snare/

kick displacement en on beat/off beat inzetten. 
- Beheersing van basale ghost notes toevoegingen (als middelse noot triool): stick control 

bewegingen (non leading hand) up-down, down-tap en combinatie up-down-tap.
- Praktisch kunnen toepassen van deze drum grooves in bestaande popsongs (play along).
- enige stijlkennis: blues/jazz, etc.

Opzet/achtergrond:
Een verkeerde inschatting mijnerzijds: ik had verwacht dat op basis van het feit dat in de meeste 
beginnersboeken (Real Tim Drums 1, Playing Drums Serious Fun, etc) de 8e noot shuffle feel vrij 
uitvoerig behandeld wordt, in combinatie met de reeds doorgewerkte Ghost Notes oefening aan 
begin van Hfdst. 2, het voor de leerlingen geen probleem zou zijn om deze 2 onderwerpen direct te 
combineren in mijn oefening. 9 van de 10 leerlingen die deze oefening doorwerkten waren bekend 
met de terminologie shuffle feel, maar slechts 2 van de 10 leerlingen wisten de oefening 
redelijkerwijs door te werken. De originele shuffle ghost notes groove oefening was op leerlijn 
gebied niet voldoende in balans, met een flinke revisie tot gevolg. Ik schreef uiteindelijk zelfs een 
volledig nieuwe oefening, die doorgewerkt moet worden voorafgaand aan deze shuffle grooves 
with ghostnotes oefening. Ik beschrijf welke aanpassingen ik gemaakt heb in de originele versie 
(Bijlage IV) om tot de revisie versie (Bijlage V) te komen.

Parameter leerlijn:
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Meso:
- 8 van de 10 leerlingen liepen al in begin van de originele paragraaf vast, grotendeels door 

gebrek aan autonome bewegingsvaardigheden. Het beginpunt van de oefening was verkeerd 
vastgesteld en de leerlijn niet vloeiend genoeg. Blz. 15 uit de revisie (bijlage V) ‘8th note 
shuffles’ is toegevoegd aan Hfdst. 1 The Basics om een betere leerlijn te creëren. Deze extra 
paragraaf (16 ritmes) herhaalt de lesstof zoals die overwegend in beginnersboeken aangeboden 
wordt en voegt hier iets minder gebruikelijke snare/kick displacement en on beat/off beat 
inzetten aan toe (vergelijkbaar met de oefeningen voor 8e en 16e noot drum grooves). De 
meeste leerlingen wisten deze herhalingsoefening in gemiddeld 2 lessen door te werken.

Micro:
- Met name #3 bleek een +2 stap te zijn voor de leerling (door extra snare op 4e tel). Om dit op te 

lossen zijn in revisie #3 en #4 versimpeld en is #5 toegevoegd. #6 werd hierdoor #7, enz.
- Ook #8 in origineel bleek te moeilijk, er was meer ‘adempauze’ nodig bij #7 (vanwege de daar 

geïntroduceerde nieuwe down-tap beweging).  #9 en #10 zijn daarom toegevoegd in revisie. #8 
werd hierdoor #11.

- #9, #10 en #12 in origineel zijn in revisie respectievelijk #12, #14 en #13 geworden. Vooral 
omdat #12 op deze manier beter in dit ‘sub-leerlijntje’ past dan bij oorspronkelijke positie in 
‘variations’.

- #11 (#15 in revisie) is licht versimpeld: extra basdrum op 4e leverde meer technische problemen 
op dan voor deze ‘variatie-in-de-breedte’ relevant was. Extra vermelding van praktijk koppeling 
naar ‘Alanah Miles - Black Velvet’

- Verschillende leerlingen hebben na de revisie beide paragrafen opnieuw doorgenomen: de 
doorwerkbaarheid van de oefeningen bleek beduidend te zijn toegenomen.

- #10 (#14 in de revisie), praktisch gezien het eindpunt van de oefening bleek wel dermate lastig 
dat verschillende leerlingen dit als terugkerende huiswerkopdracht hebben meegekregen om op 
die manier de up-down-tap beweging nog meer in hun autonome (motorische) kennis te krijgen.

Parameter Drumles:
- Los van de leerlijn problemen bleek deze paragraaf en daarmee shuffles in het algemeen een 

dankbaar onderwerp in de drumles. Er valt veel over te vertellen (ook in muziek historisch 
opzicht), zorgt voor variatie in de drumles en praktijkkoppelingen zijn makkelijk te maken (van 
traditionele Texas Shuffles tot Dave Weckl play alongs tot StevieWonder/Katy Perry/Muse/
Rammstein)

Parameter Leerling:
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- de niet-geclusterde opzet van mijn leerlijn pakte hier goed uit: mijn persoonlijke ervaring is dat 

niet elke leerling affiniteit heeft met blues en swing, bovendien is het stick control technisch niet 
makkelijk voor ze, maar af en toe 1 a 2 lesjes shuffles spelen zorgt bijna altijd voor de gewenste 
variatie in de lessen. De herkenbaarheid is groot door de vele praktijkvoorbeelden (play-alongs).

Uitwerking 3: Coordination - Open Hihat Grooves 1 & 2 (blz. 20 & 26)
Inhoud:  2 x 16 oefeningen (2 x 1 pagina) in origineel/ 2 x 18 oefeningen (2 pagina’s) in revisie
Tussendoel: coördinatie (& autonome kennis) 
Sub-leerdoelen van deze paragraaf: 
- 4-way independence: doorlopend ostinato spelen met hihat voet on-beat (pt 1) en off-beat (pt 2) 

(in combinatie met doorgaande 8e noten op hihat/ride cymbal) terwijl snare & bass drum 
wisselende patronen in 16e noten spelen

- Herhalingsoefening leesvaardigheid: 16e noot figuurtjes

Opzet/achtergrond:
Een onderwerp dat ik al jaren miste in mijn leerplan (o.a. Agostini boek 3 voldeed niet): hihat voet 
actief gebruiken bij drummen als ‘time keeper’. De opzet was om geleidelijk van basdrum/snare als 
‘pulse keeper’ (gebruikelijk in pop/rock) naar hihatvoet/ride cymbal als pulse keeper (gebruikelijk in 
jazz/latin) te gaan. Voor de meeste was ‘4 way independence’ echter een nieuw thema en mijn 
opzet bleek dan ook te hoog gegrepen. Leerlingen waren minstens 5 lessen bezig om deze 
paragraag door te werken en bleken dan nog steeds relatief weinig autonome kennis/
bewegingsvaardigheid te hebben.  Open Hihat Grooves 1 en 2 zijn grotendeels dezelfde ritmes, 
alleen het hihat voet ostinaat verschuift van on beat naar off beat. Op beide pagina’s zijn de 
leerlijnen aangepast , men name ten behoeve van parameter leerlijn (micro/meso).

Ik beschrijf welke aanpassingen ik gemaakt heb in de originele versie (Bijlage IV) om tot de revisie 
versie (Bijlage V) te komen.

Parameter leerlijn:
Meso:
- Verschillende leerlingen gaven aan dat ze dit het moeilijkste onderdeel van de eerste 

hoofdstukken vonden (Bijlage II, vraag 10): het eindpunt van beide paragraven lag relatief hoog, 
ook gezien de omringende paragrafen. Het eindniveau is dan ook teruggeschroefd. De leerlijn 
bouwt hierdoor langzamer op (zie micro)

Micro:
- Leerlingen liepen vast bij  #6 (op beide bladzijden). Hierom zijn  in revisie #6 en #7 toegevoegd. 

#6 wordt hiermee #8. (Zie voor deze work-around-uitleg Bijlage I, leerlijn 3)
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- In deel 1: Leerlingen liepen vast bij #12 in origineel: in revisie zijn #11 & #12 toegevoegd, #12 is 

versimpeld en is nu #16.
- In deel 2: Leerlingen liepen vast bij #14 in origineel: in revisie zijn #9 & #10 toegevoegd, #14 is 

versimpeld en is nu #17.
- In deel 1: Half time variaties # 13 & 14 zijn samengevoegd tot #17
- In deel 2: Half time variaties # 11 & 12 zijn samengevoegd tot #15
- In deel 1 en 2: #15 in origineel is vervallen wegens te moeilijk.

Parameter Drumles/ Leerling
- Drumtechnisch blijkt dit een moeilijk aspect te zijn voor leerlingen. Beide oefeningen kostten (te) 

veel tijd om door te werken. Muzikale progressie blijft deels hangen in cognitieve 
bewegingsvaardigheden. Om dezelfde reden kwam van directe koppeling naar praktijk niet veel 
terecht. Simpele play-along tracks (als clicktrack) konden wel worden ingezet.

- Conclusie: om de leerling te brengen naar een niveau waar ze 4 way independence praktisch 
kunnen gebruiken, heeft leerling meer tijd en oefening nodig, zowel qua variatie in werkvormen 
als tussenstappen/-doelen in leerlijn opbouw.

Uitkomsten Vragenlijst Leerling
In de vragenlijst werden enkele vragen gesteld over hoe de leerling de lesstof ervaren heeft. Alle 
vragen hieronder verwijzen naar Bijlage II Vragenlijst Leerling. Voor zover van toepassing, zijn 
alleen de meningen ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ meegenomen in de conclusies.

In het algemeen waren de leerling zeer positief over de leerlijn in de praktijk:
- 9 van de 12 leerlingen (75%) ‘vinden de lesstof prima te doen” (vraag 6) en alle leerlingen 

vinden “de oefeningen interessant en uitdagend” (12/12 mee eens/helemaal mee eens, vraag 
13B)

- 10 van de 12 leerlingen (83%) kunnen de algemene indeling en opbouw van de methode 
waarderen (vraag 5)
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- Betreft de paragrafen, zowel de lengte (92%), de opbouw (83%), de variatie (75%) als het 

praktisch nut (75%) werden door de leerlingen overwegend ‘redelijk tot goed’ of zelfs ‘perfect' 
genoemd. (vraag 7)

- 10 van de 12 leerlingen (83%) vinden de lesstof en instructies prima geschikt om thuis/
zelfstandig te kunnen oefenen (vraag 12 & 13E), want ze vinden (11/12) de oefeningen ‘duidelijk 
opgeschreven’ (vraag 13C)

Wel werden er nog verschillende tips/feedback gegeven (tussen haakjes mijn reactie), o.a.:
- “meer uitleg/instructie bij de oefeningen” (terechte constatering, deze instructies waren  

simpelweg nog niet klaar ten tijde van druk test editie, zijn toegevoegd in revisie)
- “Meer uitleg triolen/shuffles” (terechte constatering, is toegevoegd in revisie leerlijn)
- “Nog meer praktijkvoorbeelden!” (uitzoeken hoe dat auteursrecht technisch zit in NL)
- De cover & layout hebben verbetering nodig: leerlingen vinden het ‘wat saai’.

Interpretatie/reflectie

Ik wil hier nog een persoonlijke reflectie met betrekking tot continuïteit aan toevoegen: 
adolescenten, de voornaamste leeftijdsklasse binnen de doelgroep, staan niet bekend om hun 
structuur en planning (zie 1.2.). Goedbedoelde, ‘hippe’ huiswerkopdrachten stranden daarmee 
nogal eens op praktische onuitvoerbaarheid, leidend tot excuses als “De iPad was zoek”, “Mijn 
moeder heeft de blaadjes weggegooid” en/of “Ik wist de titel van het liedje niet meer”, etc. Ook is 
mijn ervaring dat de doelgroep relatief weinig tot niks doet met moderne educatieve hulpmiddelen 
als downloadbare drum apps, video lessen op internet, etc. Alleen onder bovengemiddeld 
getalenteerde/geïnteresseerde leerlingen, de uitzonderingen dus, lijkt er animo te zijn om hier 
bewust gebruik van te maken. 

Mijn aanname is dan ook dat de gemiddelde leerling, door hem één concreet boek ‘met alles erop 
en eraan’ en dus structuur en continuïteit aan te bieden, weet waar hij aan toe is en daardoor 
gemotiveerder is (volgens Bimmel, zie blz. 15). Hoewel ik dit slechts oppervlakkig heb kunnen 
toetsen (want vooral gebaseerd op eigen observaties), bevestigen de uitkomsten uit de vragenlijst 
(o.a. vraag 11 t/m 15) grotendeels dit beeld en er is dan ook aanleiding om aan te nemen dat deze 
aanname op zijn minst deels correct is. 
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5.3 Uitwerking experiment: ‘Muzikale progressie’

Tabel & Toelichting 
In onderstaande tabel is uitgewerkt hoeveel lessen(/weken) elke leerling met de verschillende 
paragraven bezig was. Op de X-as staan de verschillende paragrafen, hier vermeld aan de hand 
van hun pagina nummer in de test editie van DrummerMartijn’s Drum Book. Op de Y-as staan 
testgroep leerling 1 t/m 12 (zie 5.1). Niet alleen kan op deze manier de voortgang, en dus de 
muzikale progressie van leerlingen, inzichtelijk gemaakt worden, maar ook kan de balans tussen 
parameter Leerlijn en Drumles scherp worden gesteld (zie 5.1).

Tabel parameter drumles: aantal lessen besteed per paragraaf per leerling

x = niet behandeld in les tijdens testperiode

De getallen per paragraaf/kolom geven enigszins een vertekend beeld van hoeveel lessen elke 
leerling gehad heeft: veelal werkten we in de les aan meerdere paragrafen tegelijk (zo werden er 

Hoofdstuk 1 The Basics Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

LL/
BLZ 8/9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/

25
26 27 28/

29

1 2 3 2 3 2 2 4 5 1 2 2 x x x x x x x x

2 1 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 4 4 2 3 3 x x x

3 1 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 4 4 2 3 3 x x x

4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 5 4 2 3 3 4 x x

5 1 2 1 2 2 x 2 4 1 x x x 4 x x x x x 2

6 2 4 4 5 3 x 3 x x x x x x x x x x x x

7 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 4 x x x x

8 1 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 5 x 3 x 3 x x x

9 2 8 4 x 5 x 4 x x x x x x x x x x x x

10 2 3 3 3 3 4 3 6 2 3 x x x x x x x x x

11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 2 2 3 4 2 2

12 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 4 5 2 2 4 4 3 2
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bijvoorbeeld, indien nodig, ‘adempauzes’ ingelast door aan een andere paragraaf te werken, 
wanneer leerling dreigde vast te lopen of te lang met 1 oefening bezig was). Toch is goed te zien 
dat er gaandeweg de testperiode grote verschillen ontstonden in het tempo waarin de leerlingen de 
methode wisten door te werken. Zo zijn leerlingen 6 en 9 (opmerkelijk ook beide gediagnosticeerd 
met dyslexie) gedurende de test periode niet veel verder gekomen dan Hoofdstuk 1, daar waar 
leerlingen 11 en 12 ook al delen van hoofdstuk 4 en 5 doorgewerkt hebben. Met Leerling 5 heb ik 
op zijn verzoek een alternatieve, meer leerlinggestuurde leerplan route gevolgd.

Voor deze verschillen in tempo zijn enkele verklaringen aan te wijzen:
1. De verschillen in wekelijkse voorbereiding, ambitie en interesse per leerling (vaak geleid of 

veroorzaakt door externe factoren).
2. De mate waarin de leerling behoefte had aan differentiatie (m.a.w. tijd vrijmaken voor uitstapjes 

binnen of buiten de lesmethode). 
3. Factoren als muzikale aanleg en/of extra aandachtspunten als dyslexie of autisme.
4. De mate van aanwezigheid (continuïteit) in de lessen. 

Interpretatie Tabel: Muzikale Progressie
Hoewel een duidelijke nulmeting ontbreekt, kan er met behulp van de gegevens uit de tabel met 
redelijke zekerheid worden vastgesteld dat er sprake is van muzikale progressie bij de meeste 
leerlingen van de testgroep. Vanaf Hoofdstuk 2 was de lesstof (4 way independence, ghost notes, 
groupings) voor 9 van de 12 leerlingen praktisch volledig nieuw. Alleen vergevorderden leerlingen 
4, 11 en 12 hadden enige ervaring met deze onderwerpen (ivm vereist niveau C/D HaFaBra 
Raamleerplan). 

Door de wijze waarop het experiment was opgezet (zie 5.1.2), met permanente evaluatie, 
tussentijdse toetsing en beoordeling van de docent, kan er gesteld worden dat alle leerlingen die 
succesvol hoofdstuk 2 en/of 3 doorgewerkt hebben, hun stoktechniek, coördinatie en autonome 
kennis (kerndoelen) ook logischerwijs hebben verbeterd. Bij leerling 6 & 9 is de muzikale 
progressie het geringst: zij hebben alleen ‘herhalings’-Hoofdstuk 1 afgerond (zie hfdst. 4). Bij deze 
leerlingen is de vraag legitiem of zij, achteraf gezien, wel passen binnen het gestelde kader van 
het profiel leerling (“drummers die het beginnersniveau ontstegen zijn”). 

Ondanks deze positieve bevindingen, kan er echter niet worden vastgesteld of deze gemeten 
progressie ook daadwerkelijk te danken is aan het gebruik van DrummerMartijn’s Drum Book. Bij 
gebrek aan een controle groep, kan er op basis van dit experiment niet worden vastgesteld of 
DrummerMartijn’s Drum Book zorgt voor méér muzikale progressie dan wanneer er was gewerkt 
met andere methodes (zie methodiek analyse).
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Interpretatie Tabel: Balans Leerlijn & Drumles
Hoewel niet de aanvankelijke intentie, bleek gaandeweg het experiment dat, zoals gesteld in 5.1, 
de uitkomsten van de tabel ook bruikbaar waren bij het evalueren van de balans tussen parameter 
Leerlijn en Drumles (zie ook Hfdst.2). 

Uit de tabel blijkt dat het uitgesproken verwachte gemiddelde van ‘2 à 3 lessen per paragraaf/
bladzijde’ in de praktijk een wat optimistisch ingeschat werktempo was. Hoewel weliswaar 
bijvoorbeeld bladzijde 17 ‘Linear Grooves 1’ door leerlingen snel doorgewerkt werd (en dus bij 
nader inzien wat (te) makkelijk was), bleek het gemiddelde in het algemeen, zeker bij de als 
moeilijk ervaren onderwerpen (o.a. blz. 20 & 21: ‘Open Hihat Grooves’ volgens 6/12 leerlingen, zie 
vraag 10), beduidend hoger te liggen: 4 à 5 lessen. Of te wel, de moeilijkheidsgraad van de 
oefenstof ligt hoger dan van te voren ingeschat. Gezien eerder genoemde externe factoren als 
lesverzuim van leerlingen, vakantie uitval, etc., betekent dat dat een leerling al snel bijna 2 
maanden met 1 paragraaf bezig is. Als leerlingen overwegend zeer lang (te moeilijk) of juist zeer 
kort (te makkelijk) met een paragraaf bezig zijn, is dat een indicatie dat de opbouw (micro) of 
begin- en eindpunt (meso) niet juist zijn vastgesteld. De ‘doorwerkbaarheid’ van de methode (het 
gevoel van “Ik ga vooruit!”) kan hierdoor in het geding raken.

Deze interpretatie van de uitkomsten van deze tabel heb ik gebruikt ter ondersteuning van mijn 
aanpassingen in de revisie van de leerlijn, zoals besproken in 5.2 en te zien in Bijlage V.

Uitkomsten Vragenlijst Leerling
Aan de testgroep leerlingen werden zowel vragen gesteld over hun muzikale progressie als over 
de balans drumles/leerlijn. Alle vragen hieronder verwijzen naar Bijlage II Vragenlijst Leerling. Voor 
zover van toepassing, zijn alleen de meningen ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ meegenomen 
in de conclusies.
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Betreft hun muzikale progressie, antwoorden de leerlingen het volgende:
- Alle leerlingen (12/12) vinden dat het afgelopen jaar hun coördinatie verbeterd is, bijna alle 

leerlingen vinden dat hun techniek (11/12) en autonome kennis (“Ik kan meer fills spelen”: 9/12 
en “Ik kan meer grooves spelen” 10/12) is toegenomen (vraag 14).

- Alle leerlingen (12/12) vinden dat ze het afgelopen jaar een betere drummer zijn geworden 
(vraag 15).

- Minder stellig zijn over hun toegenomen creativiteit en sound. Zelf fills (5/12) of drum grooves 
(8/12) verzinnen, vinden ze nog steeds best moeilijk. Deze lichte twijfel komt ook terug in vraag 
13D: 7 van de 12 leerlingen vinden de lesstof “makkelijk te gebruiken in liedjes”. 

- De helft (6/12) vindt dat zijn/haar drumspel ‘beter en swingender’ is geworden (vraag 14).

De balans tussen drumles en de lesmethode, wordt als volgt beoordeeld:
- Over welk thema of onderwerp het leukst, dan wel het moeilijkst was, waren de meningen sterk 

verdeeld (en was bovendien afhankelijk van hoe ver de leerling de methode doorgewerkt had). 
(vraag 8, 9 & 10)

- Bijna alle leerlingen (beide 11/12) vonden wel “de lessen gevarieerd en inspirerend’ en “het boek 
een goede basis voor de drumles (vraag 11A&B).

- 4 van de 12 leerlingen (neutraal/niet mee eens) waren niet onder de indruk van de balans/
differentiatie in de les (vraag 11C), maar ze vonden wél allemaal (12/12) dat er genoeg ruimte 
was voor hun eigen inbreng en vragen (vraag 11D)
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5.4 Uitwerking experiment: ‘Intrinsieke motivatie leerling en docent’

Volgens mijn hoofdvraag (1.2 & Bimmel, blz. 14) veronderstel ik dat er een connectie is tussen 
muzikale progressie en een verhoogde intrinsieke motivatie. Door de testgroep een vragenlijst te 
laten invullen, heb ik geprobeerd deze (verhoogde) intrinsieke motivatie te polsen. 

Uitkomsten Vragenlijst Leerling 
Alle vragen hieronder verwijzen naar Bijlage II Vragenlijst Leerling. Voor zover van toepassing, zijn 
alleen de meningen ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ meegenomen in de conclusies.

Over hun intrinsieke motivatie vertelden de leerlingen:
- alle leerlingen geven aan thuis regelmatig te drummen: 17% doet dat 1x per week, 66% 2 tot 4x 

per week, 17% drumt zelfs bijna elke dag (vraag 4).
- 9/12 leerlingen vinden drummen het afgelopen jaar leuker geworden (vraag 15B).
- 6/12 leerlingen zijn het afgelopen meer gaan drummen (vraag 15C).
- 11/12 leerlingen hebben altijd zin om naar de drumles te gaan (vraag 15D).
- 6/12 leerlingen zijn er zeker van dat ze ‘over 5 jaar nog steeds drummen’, slechts één leerling 

(1/12) verwacht vrij zeker van niet (vraag 15E).

Evaluatie & Observatie
De testgroep was over het algemeen redelijk tot zeer betrokken bij het testen van de 
drummethode: de leerlingen attendeerden mij op (type)fouten in de paragrafen, werkten zelf 
vooruit in de stof en/of leverden op eigen initiatief praktijkvoorbeelden aan. De cliché 
muzieklesvraag “Wat zullen we gaan doen vandaag?” werd het afgelopen jaar opvallend weinig 
beantwoord met “Weet ik niet, zeg jij maar…”. Wat dat betreft, lijkt de (hernieuwde) continuïteit 
gewaardeerd te worden.
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Eén van de meer opvallende vragenlijst uitkomsten is dat hoewel de leerlingen overwegend 
aangeven drummen leuker te zijn gaan vinden, dit niet noodzakelijkerwijs ook heeft geleid tot een 
toename van het aantal zelfstandige drum-uren buiten de drumles (vraag 15). Een verklaring 
hiervoor kan de hoeveelheid van wekelijkse activiteiten van de doelgroep zijn. Mijn belangrijkste 
observatie met betrekking tot intrinsieke motivatie van de leerling is dan ook dat voor dit profiel 
leerlingen een muziekinstrument bespelen vaak slechts één van hun vele hobby’s is. 
Tijdmanagement is iets waar ze dan ook al bewust mee bezig zijn.

Typisch voor deze doelgroep is dat lange termijn planning nog niet echt aan hun besteed is (zie 
profiel 1.2.). Ze vinden drummen vooral nú oprecht leuk. Niet voor niks zit het overgrote deel van 
de testgroep al minstens 6 jaar (75%, vraag 2) op les en geven ze overwegend aan dat ze 
regelmatig thuis drummen (vraag 4). De beleving echter dat ze hun muzikale talenten ook buiten 
het leslokaal kunnen inzetten, in bandjes, met vrienden, op korte en lange termijn, is er vaak (nog) 
niet of slechts in geringe mate: men zou wellicht verwachten dat elke popdrummer niks liever wil 
dan in een bandje spelen, maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Met name school (goede 
resultaten, diploma halen, maatschappelijke carrière) gaat haast altijd vóór de muziek(les). 

Op basis van de vragenlijst uitkomsten kan worden opgemaakt dat de intrinsieke motivatie van de 
leerling in algemeen relatief hoog is (experiment 3). In de vragenlijst worden echter alleen indirecte 
koppelingen gemaakt tussen muzikale progressie en intrinsieke motivatie. Of de hoge intrinsieke 
motivatie dan ook een gevolg is van de muzikale progressie (zie experiment 2) valt moeilijk vast te 
stellen, daarvoor is de testperiode te kort, de vragenlijst te onvolledig en zijn er te veel externe 
factoren die meespelen op de gemoedstoestand en motivatie van de leerling. Ook is er geen 
mogelijkheid geweest om met een controle groep te werken.

Er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat de aangeboden ‘leerlijn met focus op continuïteit, opbouw, 
toepasbaarheid’ (extrinsiek motivatie middel, experiment 1) helpt om de aanwezige intrinsieke 
motivatie te behouden en zelfs te versterken (experiment 3).  

Intrinsieke Motivatie Docent
In mijn eigen reflectie kan ik kort zijn over mijn intrinsieke motivatie: ik vond het heerlijk om met 
mijn gevorderde leerlingen te werken uit mijn eigen methode. Mijn energiepeil en enthousiasme lag 
hoger dan de jaren ervoor. Alleen al op basis daarvan kan gesteld worden dat de methodiek voor 
mij persoonlijk naar behoren werkt. Zie ook ‘Persoonlijke Reflecties’.
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6 Conclusie

Het laatste onderdeel van het ADDIE-model: Evaluation. In dit hoofdstuk kom ik terug op de 
uitkomsten van zowel hfdst. 2 en hfdst. 5. en verbind hier, voor zover mogelijk, mijn conclusies 
aan.

Mede als gevolg van recente (culturele) verschuivingen in de maatschappij, is het een uitdaging 
om de gevorderde amateur drummer in het hedendaagse reguliere muziekonderwijs bekend te 
maken met relevante, maar arbeidsintensieve drumtechnieken. Mijn methodiek analyse toont aan 
dat bestaande, inmiddels veelal gedateerde methodieken nog steeds hun waarde hebben, maar 
dat er ook de nodige beperkingen en tekortkomingen aan te wijzen zijn op basis van parameters 
leerlijn, drumles en leerling. Voor deze specifieke doelgroep is er een gebrek aan geschikte 
lesmethodiek met doorlopende, vloeiende leerlijnen.

Mijn onderzoek wijst uit dat, door te focussen op continuïteit, opbouw en toepasbaarheid, het 
mogelijk is om methodiek met een vloeiende, doorlopende leerlijn te ontwikkelen, ten behoeve van 
het structureel verbeteren van techniek, coördinatie en autonome kennis (kerndoelen) van de 
doelgroep. Uit de testresultaten blijkt ook dat de op deze wijze door mij ontwikkelde methodiek 
overwegend zeer geschikt is om te gebruiken in de (wekelijkse) drumles, hoewel enige verfijning 
van de (sub-)leerlijn(en) en heroverweging van de (totale) hoeveelheid lesstof wenselijk is.

Ondanks de (niet-klinische) opzet van het onderzoek, hoewel op zich een realistische afspiegeling 
van de werkomgeving, en de geringe omvang van de testgroep en testperiode, bevestigen de 
testresultaten dat leerlingen, door te werken met DrummerMartijn’s Drum Book, waarneembare 
muzikale progressie boeken. Echter, bij gebrek aan een controle groep, kan er niet worden 
aangetoond dat die muzikale progressie ook daadwerkelijk groter is dan wanneer er gewerkt zou 
worden met alternatieve methodiek. Persoonlijke reflecties en ervaringen geven echter een 
indicatie dat dit wel, op zijn minst deels, aannemelijk is. Daarmee zou het eerste deel van mijn 
hoofdstelling bevestigd worden.

Zowel leerlingen als docent reageren overwegend zeer positief op de methodiek: ze waarderen de 
gekozen opbouw, continuïteit en gestelde kerndoelen. De intrinsieke motivatie van beide is dan 
ook hoog. DrummerMartijn’s Drum Book lijkt daarmee te voorzien in de behoefte van leerling én 
docent. Maar ook dit zal door verder onderzoek met een controle groep en/of de ervaringen van 
andere docenten dit (op de lange termijn) bevestigd moeten worden.
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Over de in mijn hoofdstelling veronderstelde relatie tussen de (verhoogde) intrinsieke motivatie van 
de leerling enerzijds en zijn of haar muzikale progressie en daarmee dus ook de aangeboden 
leerlijn anderzijds, kan op basis van de uitgevoerde experimenten geen duidelijke conclusie 
worden getrokken. De voornaamste indicatie is vooralsnog dat, hoewel de leerlingen hun muzikale 
progressie zeker ook zelf ervaren, voor hen de koppeling tussen deze muzikale progressie en hun 
intrinsieke motivatie minder relevant is: voldoening in drummen, de drumles en spelplezier in 
algemeen lijkt voor hen belangrijker. Het tweede gedeelte van mijn hoofdstelling lijkt daarmee 
deels niet te kloppen of in elk geval op dit moment niet te bevestigen. 

Uiteraard is mijn onderzoek naar vloeiende leerlijnen en balans tussen de hoofdparameters, voor 
wat betreft DrummerMartijn’s Drum Book, nog niet afgerond: in deze scriptie richtte ik mij immers 
slechts op de eerste 3 hoofdstukken. De komende tijd zal ook de rest van het boek, met behulp 
van mijn leerlingen, verder doorgewerkt worden en waar nodig aangepast of bijgewerkt. Ik wil zelf 
graag ook verder onderzoeken in hoeverre ondersteunend en bij voorkeur zelf ontwikkeld video- 
en audiomateriaal (Youtube tutorials, play alongs, etc.) een meerwaarde kan hebben bij het 
gebruik van mijn lesmethode.

Daarnaast stuitte ik meerdere malen in mijn onderzoek op interessante, nieuwe 
onderzoeksgebieden. Omdat deze veelal buiten het kader van deze scriptie vielen, heb ik deze 
niet verder uitgewerkt. Maar zo zou er ondermeer verder gekeken kunnen worden of er, door 
gebruik van mijn methodiek, ook een relatie bestaat tussen (technische) muzikale progressie en 
(een toename van) creativiteit en/of eigen ‘sound’ van de leerling. Ook de rol van de docent binnen 
de muziekles, met betrekking tot zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de gekozen leerlijn en 
zijn relatie tot de leerling blijft een fascinerend onderzoeksgebied. Kleinere, maar zeker relevante 
onderzoeksgebieden zijn ondermeer hoe mijn methode en leerlijn ingezet kunnen worden bij 
leerlingen met dyslexie (of meer in algemeen: bij leerlingen die het notenschrift niet machtig zijn). 

Tot slot is het erg verleidelijk, maar beduidend meer werk, om te bekijken of mijn didactische visie 
ook op andere niveau’s (beginners, professionals) toe te passen valt.
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Persoonlijke Reflecties

DrummerMartijn’s Drum Book schreef ik om verschillende redenen. Ik was al langer ontevreden 
over de mij bekende methodiek en miste een goed lesplan voor gevorderde leerlingen. 
Tegelijkertijd was mijn creativiteit flink aangewakkerd door mijn master studie aan de HKU. Maar 
bovenal wilde ik mijn eigen intrinsieke motivatie als drumdocent weer terugvinden. De jaren 
daarvoor waren mijn werkzaamheden als docent en ‘creatieveling’ langzaam uit elkaar gedreven. 
Met het ontwikkelen van mijn eigen drummethode wist ik eindelijk mijn didactische en creatieve 
talenten te combineren.

Om mijn voornamelijk op intuïtie geschreven eigen drummethode uit te werken tot een 
verantwoord HBO master onderzoek bleek in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Ik had mij niet 
gerealiseerd hoeveel persoonlijke inzichten, ervaringen, muzikale ideeën en didactische leerdoelen 
ik er, deels onbewust, in verwerkt had. 

Het onderzoek ontvouwde zich daardoor langzaam tot een soort van ‘drietrapsraket’. Ambitieus en 
wellicht ietwat eigenwijs, heb ik willen bewijzen dat door de ‘perfecte leerlijn’ te construeren 
leerlingen makkelijker en sneller muzikale progressie zouden boeken, wat weer zou leiden tot mijn 
beoogde einddoel: het vergroten van de intrinsieke motivatie van leerling én docent. Dat dit alles 
nauwelijks te onderzoeken was binnen de tijd en mogelijkheden die beschikbaar waren, 
realiseerde ik mij wederom pas relatief laat in het testproces. 

Hoe veel omvattend en complex de materie ook moge zijn, dit onderzoek heeft mij veel gebracht. 
Het heeft mij enorm geholpen om mijn vele didactische inzichten helderder te krijgen en te 
stroomlijnen. Zo kwam ik voor het eerst in aanraking met reeds bestaande onderzoeken en 
didactische visies op gebied van bewegingsleer, muziekmethodiek, leerling differentiatie, etc. Ik 
vond hier bevestiging én verdieping van concepten waar ik zelf al jaren mee worstelden of welke ik 
mij juist op meer auto-didactische wijze had eigen gemaakt. Bovenal is dit onderzoekstraject een 
prima stok achter de deur gebleken om mijn lesstof tot in detail te analyseren, te evalueren en te 
verbeteren.

Al met al gaat dit werkstuk voor mij over veel meer dan alleen het simpelweg kunnen en willen 
halen van een Master diploma. Dit onderzoek gaat over plezier hebben in de dingen die je doet, 
over richtingen bepalen voor de toekomst, over balans. Voor mij is altijd duidelijk geweest dat aan 
het eind van het verhaal dit onderzoek moest gaan over passie. Passie voor muziek, voor 
creativiteit en voor het willen overdragen van deze passie op anderen. Ik hoop dat dit gelukt is.
….en nou dat boek daadwerkelijk uitbrengen en zorgen dat het in de winkels komt!
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BIJLAGE I: Vloeiende leerlijnen

Uit de methodiek analyse (hoofdstuk 2) blijkt dat lang niet elke (drum)methode beschikt over een 
vloeiende leerlijn. Een niet-vloeiende leerlijn kan als volgt worden voorgesteld (zie grafiek 1):

In dit voorbeeld visualiseert de blauwe lijn de 
ideale ‘traploze’, vloeiende leerlijn. De grijze 
kolommen geven weer wat er aan lesstof 
behandeld wordt (hetzij op hoofdstuk/meso 
niveau, dan wel op paragraaf/micro niveau). 
Gebaseerd op het +1 model van Krashen (zie 
theoretisch kader) is het aannemelijk te 
maken dat in deze ‘methode’ bij kolom 3 en 6 
te veel of te moeilijke stof in één keer 
aangeboden wordt: de stap is te groot en de 
leerling zal hoogstwaarschijnlijk vastlopen. 
Tussen kolom 1 en 2 zit juist geen verschil, 
wat impliceert dat er nauwelijks sprake is van opbouw: de leerling zal dit ervaren als weinig 
uitdagend of ‘meer van hetzelfde’. In beide gevallen komt de opbouw, de muzikale progressie en 
daarmee ook de balans tussen de hoofdparameters leerlijn - drumles - leerling in het geding.

Een voorbeeld van een ‘niet-vloeiende leerlijn’ (op micro niveau) uit een bestaande methode (uit 
‘Real Time Drums level 1’, blz. 28), zie illustratie. In deze oefening vormen ritme 1 t/m 3 een 
vloeiende leerlijn, evenals ritme 5 t/m 8. Ritme 4 valt buiten de boot: de basdrum inzet is off beat, 

er wordt een nieuw basdrum 
figuur geïntroduceerd (2e tel) én 
een nieuw snare drum/hihat 
patroon (4e tel). Dit is in de 
praktijk een ‘+3 stap’ en de 
leerling zal hier onherroepelijk 
vastlopen. Zelfs wanneer de 
volgorde van de oefening 
aangepast wordt (1 t/m 3, 5 t/m 8 
en tot slot #9, zie ook hieronder 

leerlijn voorbeeld 2 en 3), blijft deze stap (te) groot. Conclusie: deze paragraaf heeft geen 
vloeiende leerlijn.
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Grafiek 2 laat een veel gelijkmatigere 
opbouw zien. Hier komt de opbouw van de 
grijze kolommen praktisch overeen met de 
blauwe, ideale vloeiende leerlijn. Het +1 
model van Krashen is hier van toepassing. 
De leerling zal met relatief weinig 
inspanning een consequente muzikale 
progressie ervaren, de kans dat de leerling 
vastloopt is minimaal.

Puur kijkend naar parameter leerlijn, is de 
verleiding groot om, ten behoeve van de 
‘ideale vloeiende leerlijn’ van grafiek 2, de leerling oneindig veel kleine ‘+1 stapjes’ aan te bieden. 
Echter, hier zijn praktische limieten aan (nog ongeacht van andere parameters als drumles en 
leerling). Deze limieten of beperkingen probeer ik hieronder aan te tonen met een aantal 
praktijkvoorbeelden.

In mijn drumles beginnen absolute beginners met ‘Basisritme 1, 2 & 3’, de meest voorkomende 8 
beat popgrooves. Men zou verwachten dat door vanuit ritme 1 steeds één basdrum toe te voegen, 
er een vloeiende +1 leerlijn gecreëerd wordt naar ritme 3 (zie leerlijn 1a).

Opvallend genoeg blijkt dit in 
de praktijk niet zo te werken. 
Zeker jonge leerlingen ervaren 
de extra basdrum in ritme 2 
niet als ‘een simpele toevoeging’, maar als een volledig nieuw ritme (ik heb vooralsnog alleen 
aannames waarom dit is). Waarbij de afwisseling tussen een enkele basdrum op tel 1 en een 
dubbele basdrum op tel 3 vaak ook nog eens voor de nodige motorische problemen zorgt.

Gaandeweg kwam ik erachter dat ik beter éérst ritme 3 (met een consequent dubbele basdrum) 
kon aanbieden en daarna pas ‘de 
combinatie’ van enkel en dubbel. 
De leerlijn veranderde daarmee 
(ritme 2 en 3 zijn omgedraaid), zie 
leerlijn 1b.
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Om het instapniveau nog lager te maken en daarmee de oefenstof nog overzichtelijker, bied ik 
tegenwoordig de ritmes aan in kwartnoten. De oefening blijft hierdoor in principe hetzelfde, maar 
de leerling heeft minder context 
nodig (“ritme 3 = ritme 1 + 2”). 
Hierdoor ligt de focus nog meer 
op de motorische handelingen 
(autonome kennis). Zie leerlijn 1c.

Uit het volgend voorbeeld blijkt dat het niet altijd mogelijk is om volledig traploze leerlijnen te 
creëren. Aan sommige ‘stapjes’ is niet te ontkomen. In voorbeeld 2a is een bekend probleem voor 

jonge beginners uitgewerkt. Op zich is het 
verschil tussen ritme 1 en 2 (in mijn lessen 
heten deze drum grooves ‘Basisritme 3 & 4’) 
niet groot: een simpele verschuiving van de 
dubbele basdrum. Maar met name de 

zwakkere leerling is soms wel maanden (!) bezig om beide ritmes onder de knie te krijgen (mijn 
aanname is dat dit komt door de motorische gewenning aan ‘on the beat’ spelen: ‘off the beat’ 
spelen is dan opeens veel moeilijker, zeker als de leerling door een gebrekkig muzikaal gehoor dit 
niet voldoende zelf kan controleren of corrigeren). Hoewel het mogelijk is om de leerlijn te 

verlengen en de leerling zodoende meer 
kans te geven om een solide basis op te 
bouwen, lost dit het probleem niet op. Het 
verlegt het alleen maar. Dit is te zien in 
Leerlijn 2B: toegevoegde ritmes 2 t/m 4 
zullen weliswaar zorgen voor een grotere 
autonome kennis van ritme 1, maar maken 
de overstap naar ritme 5, waarin nu de 

nieuwe motorische handeling wordt geïntroduceerd, niet makkelijker. Dit ‘stapje’ blijft.

Er zijn vele kleine, vaak motorische ‘problemen’ te vinden à la leerlijn 2 in DrummerMartijn’s Drum 
Book. Het zou te ver gaan om deze allemaal te benoemen. Men zou kunnen verwachten dat dit 
bovendien voor elke individuele leerling weer anders ligt, maar mijn ervaring is dat elke leerling 
ongeacht zijn niveau of aanleg, op grofweg dezelfde punten in de gebruikte leerlijn vastloopt. 
Hoewel ik wederom alleen aannames heb over de precieze redenen hiervan, heb ik mij ten doel 
gesteld, in belang van de hoofdparameters, om zoveel mogelijk ‘knelpunten’ in mijn lesmethode op 
te sporen en aan te passen.
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Hier een concreet ‘leerlijn knelpunt’ voorbeeld uit DrummerMartijn’s Drum Book. Op blz. 20 wordt 
coördinatie oefening ‘Open Hihat Grooves 1’ aangeboden. Hoewel gepresenteerd als een soort 
‘disco groove’ oefening (rondje boven kruisje = hihat openen met voet), is het achterliggende 
didactische doel dat de leerling (op dit punt voor het eerst in dit boek) in aanraking komt met 4-way 

independence. Concreet 
leerdoel: met hihat voet 
(non-leading foot) 
doorlopende kwartnoten 

(ostinato) kunnen spelen terwijl snare en bas drum wisselende 16e noot patronen (drum grooves) 
spelen. Oefening 1 t/m 4 vormen een ‘warming up’ met alleen 8e noten, vanaf ritme 5 worden 16e 
noot patronen geïntroduceerd. In de praktijk bleek dat leerlingen uit de testgroep ritme 5 relatief 
snel gespeeld kregen, maar vastliepen op ritme 6.

Pas toen realiseerde ik me dat waar ritme 5 netjes voortborduurde op ritme 1 t/m 4, in ritme 6 niet 
alleen een nieuw 16e noot basdrum figuurtje geïntroduceerd werd, maar ook (tov ritme 5) een 
wisseling gemaakt werd van on beat naar off beat (3e tel basdrum) én een nog niet eerder 
behandelde 8e noot snare drum variatie (dubbele snare op 4e tel, lastig tov hihat voet) opgegeven 
werd. Geen wonder dat de leerlingen vastliepen: onbedoeld had ik op micro leerlijn niveau een +3 
stap gemaakt…

In leerlijn 3b is een mogelijke ‘work-around’ te zien voor dit knelpunt. Eerst wordt in ritme 6 het 
nieuwe 8e patroon (dubbele snare) geïntroduceerd en gecombineerd met het 16e snare patroontje 

uit 5. In ritme 7 zit nu het nieuwe 
basdrum patroon. Zoals verklaard in 
leerlijn 2, zal hier nog steeds een 
duidelijke ‘stap’ gemaakt moeten 
worden door de leerling, maar de 
context is sterk versimpeld. Ritme 8 is 
het oude ritme 6: door de nieuwe 

volgorde worden de nieuwe figuurtjes, aangeboden in ritme 6 en 7, nu gecombineerd en herhaald 
in ritme 8.

Een nadelig gevolg van dit soort work-arounds kan zijn dat de totale paragraaf te lang wordt 
(parameter drumles/leerling). Mochten er meerdere ‘vastloopmomenten’ zitten in 1 oefening, kan 
de vraag gesteld worden of begin- en eindpunt van het didactisch kader (al dan niet specifiek voor 
deze oefening) juist zijn vastgesteld. Voor het volledige eindresultaat van de bijgewerkte bladzijde 
20 verwijs ik naar bijlage V: DrummerMartijn’s Drum Book Revisie (hfdst. 1 t/m 3).
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Een voorbeeld van een paragraaf waar het gelukt is om een (bijna) traploze leerlijn te construeren 
is Ghost Notes 1 (zie blz. 15 uit testeditie). Door uit te gaan van slechts één basisritme (ritme 0) en 
hier steeds een nieuw ghost note figuurtje (leerdoel: verschillende vormen van stick control met 
non-leading hand) aan toe te voegen (ritme 1 t/m 10) ontstaat er een vloeiende leerlijn op micro 
niveau. De 3 hoofdparameters zijn hier ook mooi in balans: niet alleen is de leerlijn mooi 
opgebouwd, de relatief korte oefening past goed in een wekelijkse drumles en is bovendien 
uitdagend én herkenbaar genoeg om de leerling te motiveren.

   

BIJLAGE II: Vragenlijst leerlingen
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DrummerMartijn's Drum Book - Enquete
Beste leerling, 

Het afgelopen schooljaar heb je les gehad uit mijn lesmethode DrummerMartijn's Drum Book. 

Ik gebruik deze lesmethode als afstudeeronderzoek voor mijn Master Studie aan het HKU 
conservatorium. Dit onderzoek is bijna klaar! Ik heb alleen nog wat feedback van jullie nodig op 
mijn drumboek. Ik hoop dan ook dat jullie de volgende vragen willen beantwoorden! Geen paniek, 
jullie antwoorden zal ik 'anoniem' verwerken in mijn research.

Klik op de link/button hieronder om naar de vragen te gaan. Het duurt maar een paar minuten om 
ze in te vullen.

Alvast superkeibedankt! :)

Groet, 
Martijn

* Required

Basisgegevens
Zodat ik een mooi tabelletje kan maken...

1. Hoe lang drum je en/of heb je al drumles? *
Mark only one oval.

 0-2 jaar

 2-4 jaar

 4-6 jaar

 6-8 jaar

 8 jaar of langer

2. Hoe zou je eigen drum niveau inschatten? *
Mark only one oval.

 Beginner

 Gevorderd

 Vergevorderd
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3. Uit welke hoofdstukken uit DrummerMartijn’s Drum Book heb je les gehad in de
drumles? *
(kruis aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk)
Check all that apply.

 Hoofdstuk 1 - The Basics

 Hoofdstuk 2

 Hoofdstuk 3

 Hoofdstuk 4

 Other: 

4. Hoe vaak drum je thuis?
Mark only one oval.

 Bijna nooit

 1x per week

 2 tot 4 x per week

 Bijna elke dag

Leerlijn
over wat je van de indeling en opbouw van de lesmethode vindt

5. Wat vind je in het algemeen van de indeling en opbouw van het boek? *
Mark only one oval.

 Ik snap helemaal niks van die volgorde. Stom boek.

 Ik had het fijner gevonden als de onderwerpen wat meer bij elkaar gestaan hadden.

 Ik kon het meestal goed volgen en vond het wel leuk, al die afwisseling.

 Super logisch allemaal! Mooie gevarieerde opbouw!

6. Wat vind je in het algemeen van de oefeningen (per bladzijde)? *
Mark only one oval.

 Erg moeilijk

 Lastig, maar het ging

 Prima te doen

 Best simpel eigenlijk allemaal

 Veel te makkelijk
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7. Aha! En wat vind jij in algemeen dan van... *
Mark only one oval per row.

Niet zo
best Matig Neutraal/geen

mening
Redelijk tot

goed Perfect!

De lengte van de
oefeningen
De opbouw van de
oefeningen
De variatie in de
oefeningen
Het praktisch nut van de
oefeningen

8. Het boek is ingedeeld in 4 steeds terugkerende thema's. Welk thema spreekt jou het
meest aan? *
Mark only one oval.

 Groove

 Coordination

 Fills

 Technique

9. Welk onderwerp vind je het leukst?
Als je hoofdstuk 2 niet (helemaal) gedaan hebt, mag je deze vraag eventueel overslaan
Mark only one oval.

 Fills: Groupings of 4

 Grooves: Ghost Notes

 Grooves: Linear Grooves

 Grooves: 8th note shuffles (& 8th note triplet fills)

 Coordination: Ride Cymbal Grooves

 Coordination: Open Hihat Grooves

 Other: 

10. Welk onderwerp vind je het moeilijkst?
Als je hoofdstuk 2 niet (helemaal) gedaan hebt, mag je deze vraag eventueel overslaan
Mark only one oval.

 Fills: groupings of 4

 Grooves: Ghost Notes

 Linear Grooves

 Grooves: 8th note shuffles (& 8th note triplet fills)

 Ride Cymbal Grooves

 Open Hihat Grooves

 Other: 
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Drumles
over hoe de drummethode volgens jou in de drumles past

11. Wat vind je van deze stellingen? *
Mark only one oval per row.

Helemaal mee
oneens

Mee
oneens Neutraal Mee

eens
Helemaal
mee eens

DrummerMartijn's Drum
Book vormt een goede
basis voor de drumles
De drumlessen zijn
gevarieerd en inspirerend
Er blijft genoeg tijd over
voor andere dingen zoals
liedjes meespelen
Als ik zelf een vraag of
een idee heb, is er altijd
tijd om dit te bespreken
Mijn les is altijd supersnel
voorbij

12. Als het goed is, kreeg je elke les huiswerk op. Hoe ging dat oefenen thuis? *
Mark only one oval.

 Prima! Ik wist thuis precies wat ik moest oefenen en meestal lukte het dan best aardig
om de oefeningen door te spelen.

 Als ik thuis ging oefenen, wist ik vaak niet zo goed meer wat ik moest doen. De
oefeningen kreeg ik dan niet echt gespeeld.

 Ik begreep thuis de oefeningen meestal wel, maar vond het behoorlijk lastig om ze ook
daadwerkelijk gespeeld te krijgen.

 Ik oefen nooit.

 Other: 

Leerling
over wat je van het boek en van jezelf als drummer vindt
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13. Wat vind je in het algemeen van het boek? *
Mark only one oval per row.

Helemaal niet
mee eens

Niet mee
eens Neutraal Mee

eens
Helemaal
mee eens

Het boek ziet er mooi en
netjes uit
De oefeningen zijn
interessant en uitdagend
De oefeningen zijn
duidelijk opgeschreven
De lesstof is makkelijk te
gebruiken in liedjes
Het is een fijn boek om
thuis uit te oefenen
Het is een fijn boek om
les uit te krijgen

14. Wat is er verbeterd in je drumspel in het afgelopen schooljaar?
Kruis aan wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk
Mark only one oval per row.

Check!

Mijn techniek is verbeterd
Mijn coördinatie is verbeterd
Ik kan meer verschillende fills
spelen
Ik kan meer verschillende drum
grooves spelen
Ik kan beter noten lezen
Mijn drumspel klinkt beter en
swingender
Ik vind het makkelijker om zelf een
fill te verzinnen in een liedje
Ik vind het makkelijker om zelf een
drumritme te verzinnen in een
liedje
Ik kan makkelijker samenspelen
met andere muzikanten
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15. Ok, bijna klaar. Nog een paar laatste lastige vragen. Wat vind je hiervan? *
Mark only one oval per row.

Helemaal niet
mee eens

Niet mee
eens Neutraal Mee

eens
Helemaal
mee eens

Het afgelopen jaar ben ik
een betere drummer
geworden
Het afgelopen jaar ben ik
drummen leuker gaan
vinden
Het afgelopen jaar ben ik
meer gaan drummen
Ik heb altijd zin om naar
de drumles te gaan
Ik denk dat ik over 5 jaar
nog steeds drum

Open vragen
Tot slot, mocht je nog tips voor me hebben, laat maar komen!

16. Wat mis je in DrummerMartijn's Drum Book? Wat zou er volgens jou nog bijmoeten?
 

 

 

 

 

17. Wat zou er verbeterd kunnen worden aan DrummerMartijn's Drum Book?
 

 

 

 

 

18. Wat ben ik je vergeten te vragen? Heb je nog andere opmerkingen? Tips/ideeën?
 

 

 

 

 


