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Sinds jaar en dag neemt het maken van muziek als

bezigheid of therapie een belangrijke plaats in in de

zorg voor verstandelijk gehandicapten. Toch zijn er

nauwelijks methoden voorhanden om verstandelijk

gehandicapten te leren hoe ze een muziekinstrument

kunnen bespelen. Muziek maken met kleur is een

methode voor het geven van muzieklessen op

toetsinstrumenten - piano, keyboard en orgel - aan

mensen met een verstandelijke handicap.

De methode bestaat uit een muziekboek voor de

leerling, een vijftal octaaf-kleurenkaarten die op het

toetsenbord gelegd kunnen worden en een

didactische handleiding voor de docent. Het

muziekboek bevat tal van bekende liedjes, genoteerd

in een door de auteurs ontwikkeld kleurenmuziekschrift.

In de handleiding wordt de onderwijsleertheorie

beschreven die aan de methode ten grondslag ligt.

Daarbij is rekening gehouden met de moeite die

verstandelijk gehandicapten hebben met het leren

bespelen van een toetsinstrument. Vervolgens wordt in

tien leerstappen het lesprogramma uitgewerkt.

De zorgvuldige didactische onderbouwing maakt

tot een unieke methode in

het Nederlandse muziekonderwijs. De methode is bij

uitstek geschikt voor Zeer Moeilijk Lerenden die onder

begeleiding van een muziekdocent,

muziekactiviteitenbegeleider, orthopedagogisch

muziekbeoefenaar of muziektherapeut een

toetsinstrument willen leren bespelen.
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