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Beste meneer, mevrouw,  

Vanaf 2020 doen onderzoekers van de Universiteit Maastricht onderzoek naar de positieve effecten 

van muziekeducatie voor kinderen. Vanaf september 2021 maakt het programma Meer Harmonie in 

de Samenleving hier ook deel van uit. Hoogleraar Paul Smeets en zijn team leggen hierbij de focus 

voornamelijk op de non-cognitieve vaardigheden van leerlingen en bestuderen of het programma hier 

een positieve invloed op heeft. Vaardigheden die zullen worden gemeten zijn bijvoorbeeld 

zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn we ook benieuwd of 

het project effect heeft op persoonlijkheid, geluk en welzijn, muzikale vaardigheden en de sociale 

school/klasomgeving. Eerder onderzoek laat al de positieve effecten van muziek op het brein zien en 

de onderzoekers willen een stap verder gaan door te kijken of kinderen in de regio Parkstad beter 

kunnen samenwerken en meer doorzettingsvermogen krijgen door meer muziek in de klas.  

Voor een korte impressie van een ander muziekeducatieproject van de Universiteit Maastricht, bekijk 

de video: https://www.youtube.com/watch?v=q0CSifoCJSQ&t=7s 

Het onderzoek van Meer Harmonie in de Samenleving zal in eerste instantie ongeveer twee jaar duren, 

opgedeeld in periodes van een half schooljaar per school, en het zal zo’n twintig scholen omvatten. 

Het is belangrijk dat er een groot aantal deelnemers betrokken is bij het onderzoek, omdat we 

hierdoor betere en betrouwbaardere conclusies kunnen trekken. Ook is het essentieel dat de twintig 

scholen worden opgedeeld in tien interventiescholen en tien controlescholen. Dit houdt in dat tien 

scholen zullen deelnemen aan programma Meer Harmonie in de Samenleving en aan het onderzoek, 

en daarnaast zullen tien scholen enkel deelnemen aan het onderzoek. Op deze manier kunnen 

kinderen die wel meedoen aan het project worden vergeleken met kinderen die niet meedoen aan 

het project.  

Wat betekent dit voor scholen? 

Om bovengenoemde non-cognitieve effecten te meten, willen wij graag op klassikaal niveau een 

aantal vragenlijsten en testjes afleggen onder leerlingen. Deze vragenlijsten en testjes duren in totaal 

zo’n anderhalf uur en zijn recentelijk al getest op een pilotschool. Voordat het project van start gaat, 

willen wij een voormeting doen en nadat het project is afgelopen, zullen we terug komen voor een 

nameting. Op deze manier kunnen naast vergelijkingen tussen interventie- en controleschool, ook 

vergelijkingen worden gemaakt tussen leerlingen zelf.  

Het zou ons ontzettend helpen als u mee zou willen werken aan dit onderzoek, waarvoor wij al 

Ethische goedkeuring, als ook AVG goedkeuring hebben van de ethische commissie van de Universiteit 

Maastricht. Wij verwachten geen grote tijdsinvestering van de leerkrachten. In verband met AVG zal 

één van de onderzoekers de namen van de leerlingen koppelen aan nummers, zodat gegevens 

anoniem blijven. De leerkrachten hoeven enkel hun klassenlijsten door te geven aan de onderzoeker. 

Ook zouden we graag enkele testresultaten willen opvragen bij de leerkracht, waar wij uiteraard AVG 

goedkeuring voor hebben gekregen. Leerkrachten hoeven niet mee te werken aan het afnemen van 
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de vragenlijsten – aanwezig zijn om orde te houden wordt wel gewaardeerd. Van de school zelf wordt 

in verband met AVG gevraagd om de laptops waar de vragenlijsten op worden afgenomen helemaal 

up to date te hebben (qua OS, browser, windows update, windows defender en een goed beveiligde 

wifi). Dit zal vooraf door de projectgroep in samenwerking met de bovenschoolse ICT-ondersteuning 

van de onderwijsstichting worden gecontroleerd. 

Er wordt uiteraard ook een toestemmingsformulier opgesteld dat naar de ouders van desbetreffende 

leerlingen wordt verstuurd. Dit formulier wordt fysiek in de klas uitgedeeld door de onderzoeker en 

één à twee weken later weer opgehaald. Naast het toestemmingsformulier worden ouders ook 

verzocht om zelf een vragenlijst van ongeveer tien minuten in te vullen. Ook deze antwoorden van 

ouders zijn belangrijk voor het onderzoek.  

Hoe nu verder?  

Op donderdag 8 april om 15:30 organiseren wij via ZOOM een informatiebijeenkomst rondom het 

onderzoek. Tijdens deze bijeenkomst zal verdere informatie en het tijdspad met de scholen besproken 

worden. Aansluitend aan deze bijeenkomst is het mogelijk om het voorbereidingsproces van het 

onderzoek in gang te zetten. Opgeven voor deze bijeenkomst kan via onderstaand e-mailadres of via 

bart.alofs@movare.nl. Personen die zich al eerder hebben opgegeven voor de bijeenkomst, hoeven 

dit niet meer te doen. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u vragen hebben over dit 

onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar: r.aarts@maastrichtuniversity.nl.  

Met vriendelijke groet,  

Prof. dr. Paul Smeets 

MSc. Robin Aarts 

Universiteit Maastricht 
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