
Het antiploeter stappenplan: om snel en goed iets nieuws in te studeren.

taak Subtaak: wat gaan we 
doen?

Doel: waarom doen we 
dit?

Studietechniek: hoe 
doe je dit?

Door naar de volgende 
taak als

Klaar (datum of ✓)

Fase 1a: Een nieuw stuk 
leren zonder instrument.

Noten instuderen Zelfvertrouwen opbouwen Noten benoemen. (let 
ook op de voortekens!)

Alle noten benoemd zijn.

Opname beluisteren Geheugen en noten lezen 
bevorderen

Luisteren en meewijzen Je de noten kunt lezen 
zonder de weg kwijt te 
raken terwijl je luistert.

Notenbeeld analyseren Efficiënt studieschema 
maken

Zinnen onderscheiden en 
markeren (met kleur of 
een naam)

Alle zinnen gemarkeerd 
zijn

“lastige” plekken bepalen Positiviteit stimuleren: ik 
kan dit!

Vereenvoudigen: welke 
noten zijn het 
belangrijkst?

Je de maat kunt 
meetellen of klappen 
terwijl je luistert.

Gemakkelijke passages 
bepalen

Bevestigen en herhalen 
van wat al bekend is: dit 
ken (kan) ik al!

Herhalingen zien, 
bekende patronen, 
favoriete patronen

Je het stukje (maat of 
zin) in gedachten kunt 
spelen.

Fase 1b: Met het instrument Verdeel het stuk in kleine 
delen

Maak het jezelf makkelijk 
om  het volgende niveau 
te bereiken; deel je taak 
op in kleinere stukken

Speel langzaam.

Het drie keer achter 
elkaar foutloos gaat.

Begin met het moeilijkste 
stukje, of juist het 
makkelijkste.

Wat werkt voor jou het 
beste? Kies dat!

Speel langzaam.

Fase 2: automatiseren Dmv vele spelletjes kun je het automatiseren leuker maken. Veel herhalen maakt spelen makkelijker.

taak
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Fase 3: Zinsdelen samen Het hele stuk kunnen 
doorspelen

Trainen op 
“schakelmomenten”: waar 
verandert het ritme, de 
melodie, voortekens 
enzovoort.

Bepaal eerst hoeveel 
fouten je maximaal mag 
maken. Het oefenrondje: 
terrein verkennen. Als je 
het stuk goed kent, kun 
je overal beginnen. Speel 
rustig tot het einde van 
het stuk en dan van 
voren tot aan je 
startpunt. Meteen na het 
rondje ga je 
onzekerheden of 
vergissingen repareren. 

Bij iedere poging gaat 
het maximum met één 
fout omlaag. Eventueel 
extra regel: iedere fout 
mag één keer gemaakt 
worden. 

Speel langzaam

Met metronoom.

Fase 4: Het stuk uit je 
hoofd leren.

Loskomen van het 
notenbeeld

Om vrijer te kunnen 
spelen en zo ons 
muzikaal verhaal te 
kunnen vertellen. 
Vergelijk het met lezen: 
zodra we de woorden 
herkennen en de 
zinnenbegrippen, gaan 
we het verhaal snappen.

Schrijf lastige stukjes 
over.

Luister in gedachten, 
zing in je hoofd mee.

Onthoud de muzikale 
patronen

Gebruik je fotografisch 
geheugen.

Ga door tot je het weet, 
geef niet op en blijf 
geconcentreerd.

Begin gemakkelijk en 
daag jezelf uit.

Subtaak: wat gaan we 
doen?

Doel: waarom doen we 
dit?

Studietechniek: hoe 
doe je dit?

Door naar de volgende 
taak als

Klaar (datum of ✓)taak
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Hou het leuk voor jezelf, 
gebruik alles wat je kunt.

Is het gelukt! 
Gefeliciteerd, je bent 
naar de volgende ronde!

Bedenk een spannend 
verhaal bij lastige 
plekken, en maak er een 
tekening bij of geef ze 
een naam.

De schets: beschrijf de 
passage eerst in grote 
lijnen en vul daarna de 
details in.

Schrijf de eerste 8 maten 
in maximaal 10 minuten 
uit je hoofd op. Denk aan 
alles!

Leg je boek steeds 
verder weg, tot je het niet 
meer ziet.

Hoe sneller het ritme, hoe 
minder tijd om vooruit te 
lezen, zelfs in een rustig 
tempo!

Met de metronoom Als een sectie 
betrouwbaar lukt, schuif 
je een streepje naar 
boven op.

Met een tempo 
plattegrond zie je 
makkelijk aan welke 
secties je nog moet 
werken.

Werk geleidelijk naar het 
doeltempo toe. Het 
verschil tussen 60 en 64 
tellen per minuut merk je 
nauwelijks.

Let op gemiste noten, 
onregelmatig ritme, 
mooie toon en 
dynamiek.

Subtaak: wat gaan we 
doen?

Doel: waarom doen we 
dit?

Studietechniek: hoe 
doe je dit?

Door naar de volgende 
taak als

Klaar (datum of ✓)taak
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Fase 5: Tempo versnellen
Begin rustig, dat betekent 
in een tempo waarin je 
nog kunt vooruitlezen.

Een persoonlijk record 
kun je verbeteren

Noteer het hoogst 
behaalde tempo waarin 
je een sectie 
betrouwbaar kunt spelen.

Kies het nieuwe tempo 
afhankelijk van hoe 
goed of slecht een 
stukje gaat. Ga 
desnoods weer even 
langzamer oefenen.

De metronoom methode 
geeft een kant en klare 
structuur.

Als deze methode niet 
werkt: onderzoek hoe dat 
komt!

Ken je de noten goed? 
Is er een technisch 
probleem? Los dit eerst 
op!

Om snel te leren spelen, 
moet je snel spelen.

Leren door te doen.

Vaak leer je meer van je 
vergissingen dan van je 
successen.

Speel op volle snelheid 
als afwisseling met de 
andere technieken.

Denk na over wat nog 
niet lukte en probeer 
oorzaken te bepalen.

Maak van een lange 
reeks snelle noten paren 
van twee noten.

Ritmisch variëren 
Gepuncteerd ritme: lang- 
kort    Gepuncteerd 
Ritme: kort- lang 

Breid de reeks uit: twee, 
drie, vier noten.

Sprint met pauze om de 
volgende sprint voor je te 
zien.

Als je niet meer sneller 
lukt. Technische 
bekwaamheid om snel te 
spelen mag nooit ten 
koste gaan van 
muzikaliteit.

Maskeren: Leid de 
aandacht af van een te 
langzaam tempo door 
voordracht en 
muzikaliteit.

1. Sprongen voelen.      
2. Droog oefenen.               

Subtaak: wat gaan we 
doen?

Doel: waarom doen we 
dit?

Studietechniek: hoe 
doe je dit?

Door naar de volgende 
taak als

Klaar (datum of ✓)taak
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Fase 6: Lasige stukjes 
temmen Isoleer het probleem.

Mik gericht op het 
oplossen van de 
moeilijkheid in plaats van 
op te zien tegen een 
langere passage waar 
ook gemakkelijkere 
stukjes in zitten.

3. Ten hours, head down    
Oefen tien uur, buig het 
hoofd en vertrouw erop 
dat je dagelijkse 
oefensessie ook 
doorwerkt als je bent 
gestopt.

Maak een opname voor 
je begint en leg deze 
weg. Oefen 10 uur voor 
dat je de opname weer 
beluistert. Hoor je het 
verschil?

4. Als het nog niet lukt: 
vraag het je docent.

Fase 7: Het stuk je eigen 
maken

De noten interpreteren, 
het muzikale verhaal 
vertellen.

De noten correct 
produceren is nog geen 
muziek maken.

Je bladmuziek inkleuren: 
Kies verschillende 
kleuren voor dynamiek, 
tempo, accenten, 
articulatie.

Klaar voor de uitvoering.

Markeer thuis de plekken 
die speciale aandacht 
nodig hebben

Maak een “landkaart” 
met kleuren van het stuk. 
(Dit is ook een mooi 
geheugensteun bij uit het 
hoofd spelen)

Experimenteer met 
verschillende 
interpretaties en 
bespreek ze in de les.

Schrijf een verhaal bij de 
muziek.

Welke emoties passen er 
bij het stuk.

Subtaak: wat gaan we 
doen?

Doel: waarom doen we 
dit?

Studietechniek: hoe 
doe je dit?

Door naar de volgende 
taak als

Klaar (datum of ✓)taak
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