
PABO ZINGT! 

Wist je ….dat baby’s eerder en langer naar een gezongen liedje luisteren dan naar spreken? 

En dat luisteren naar woorden, naar ritmes, naar klanken, enorm belangrijk is voor de 

taalontwikkeling? Voor de woordenschat, voor spreken en communiceren en voor alle 

andere aspecten van taal. Uit eigen ervaring weten jullie allemaal dat liedjes en muziek 

helpen om gevoelens te begrijpen of te veranderen, dat ze troost kunnen bieden, je rustig of 

blij kunnen maken. Het bespelen van instrument is gunstig voor de motorische ontwikkeling 

en samen muziek maken draagt bij aan de sociale ontwikkeling.  

Dan begrijp je, dat ik er enorm trots op ben dat we hier met zo veel mensen bij elkaar zijn om 

aan de slag te gaan met muziek. Jullie, als toekomstige leraren of pedagogisch managers en 

professionals in onderwijs, kinderopvang en muziekeducatie. Ikzelf, Caroline Wijsman, in de 

laatste week waarin ik leidinggevende van deze pabo mag zijn, voor ik andere dingen bij 

Fontys ga doen. Wij kunnen de basis leggen voor het integreren van muziek in de opvoeding 

en het dagelijks leven van kinderen, wij zijn belangrijk voor het fundament van muzikale 

vorming waarop verder gebouwd kan worden en ik hoop dat jullie heel, heel vaak muziek 

zullen maken en liedjes zullen zingen met kinderen.  

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen uit een initiatief van de Stichting ’s-Hertogenbosch 

Ondernemend Onderwijs, die al een aantal jaren vol enthousiasme samenwerking tot stand 

weet te brengen tussen onderwijsorganisaties van alle niveaus en organisaties en bedrijven 

die in Den Bosch actief zijn. Tijdens een netwerkbijeenkomst van deze stichting, ongeveer 

een jaar geleden, won ik een prijs. Wat was dat voor een prijs? Ik mocht een onderwerp 

bedenken voor een evenement dat de stichting voor onze opleiding zou organiseren. Ik koos 

voor muziek, voor zingen, omdat ik het belang van goed muziekonderwijs, binnen en buiten 

schooltijd, van harte onderschrijf.  

En daar staan we dan nu, bij het evenement dat daaruit voort is gekomen, vorm gegeven als 

jaaropening van studiejaar 2018-2019. Margo van den Oord, de grote inspirator en 

aanstuurder van Stichting ’s-Hertogenbosch Ondernemend Onderwijs, heeft het voor elkaar 

gekregen om een intensieve samenwerking tot stand te brengen met Muzerije en met een 

heleboel andere muzikale partijen in onze stad. Veel vertegenwoordigers van deze 

organisaties zijn hier aanwezig, fijn dat jullie er zijn! 

Mijn wens is, dat jullie allemaal een heleboel muzikale inspiratie opdoen en dat je hier straks 

zingend de deur uit gaat. En om daar snel mee te kunnen beginnen, hebben we Harry 

Hendriks, bekend musicus en oud muziekdocent van deze pabo, bereid gevonden dit 

avontuur met ons aan te gaan. Ik geef heel graag het stokje over aan Harry, want het wordt 

tijd om aan de slag te gaan! 
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