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Evaluatie Zaterdagmiddagcursus 2012-2013 
Menno Wester juli 2013 
 
 
 

 
Opzet  Evaluatie 
 
In dit verslag wordt de zaterdagmiddagcursus 2012-2013 geëvalueerd. Dit doen we aan de 
hand van een vragenlijst bij docenten en cursisten. De vragenlijst bij docenten bestond voor-
namelijk uit open vragen. Docenten konden aangeven welke vragen zij interessant vonden 
om aan de cursisten te stellen. Op verzoek van docenten is de vragenlijst voor cursisten dan 
ook uitgebreid met een aantal vragen over het huiswerk en over de inhoud van de cursus. 
De vragenlijst voor cursisten bestond uit zowel open als gesloten vragen.  
 
Bij deze evaluatie is het mogelijk dat verschillende cursisten of docenten verschillende idee-
ën hebben. In de open antwoorden heb ik getracht deze zo veel mogelijk weer te geven. Zo 
is het mogelijk dat de ene docent of deelnemer iets als positief benoemd, terwijl een andere 
docent of deelnemer hier juist kritisch over is. 
 
In deze evaluatie begin ik met een korte schets van de cursus en het verloop. Vervolgens ga 
we in op de evaluatie door de docenten. Daarna beschrijf ik de analyse van de vragenlijst 
onder de cursisten. Tot slot worden enkele conclusies en aanbevelingen gegeven. Dit resul-
teert in de volgende inhoudsopgave: 

1. Opzet Cursus en  verloop       blz.   1 
2. Evaluatie door de docenten       blz.   2 
3. Respons evaluatie door cursisten      blz.   4  
4. Beoordeling  Zaterdagcursus door cursisten    blz.   4 
5. Huiswerk en lesvoorbereiding van cursisten    blz.   7 
6. Toekomstige cursussen       blz.   9 
7. Conclusie en aanbevelingen       blz. 11 

 

 
1. Opzet Cursus en verloop 
 
Tijdens deze cursus reeks gaven Birgit Bornauw en Roald Keuning de gevorderden work-
shops, Wouter Kuyper en Joop Aalbers de beginners. Ine Blom begeleide de samenspel-
groep “bourdonmuziek in muziekkoepels” en er was een samenspelcursus voor D-spelers 
door Jonneke Jorissen en Cor Westbroek. Deze laatste twee wisselden elkaar steeds om en 
om af. 
 
De annulering van de workshopdag 2012 had zijn uitstraling op de inschrijvingen van de za-
terdagcursus. Waarom inschrijven als je workshop toch geannuleerd of samengevoegd 
wordt? Rond de deadline waren er te weinig cursisten om de workshop door te laten gaan. 
Door een oproep aan de cursisten die zich al hadden ingeschreven om extra deelnemers te 
werven kon op de valreep toch nog voldoende cursisten worden gevonden om alles door te 
laten gaan. 
 
Omdat de workshopdag in september verviel, organiseerden we voorafgaand aan de cursus 
een introductieochtend voor de beginners. Bij de doedelzakbeginners is deze introductie we-
gens gebrek aan aanmeldingen niet doorgegaan. Alle beginners hadden al wat ervaring. 
 
De daadwerkelijke lessen verliepen iets anders dan officieel gepland: 
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 Door de zwangerschap van Birgit vervielen twee van haar lessen. Dit is opgelost 
doordat ze eenmaal een vervanger uit Frankrijk had geregeld en de andere les werd 
ingehaald door twee keer vroeger te beginnen. 

 Wegens ziekte is er een les van Wouter vervallen. Deze kon last minute niet meer 
vervangen worden, daarom is deze les ook ingehaald door twee keer vroeger te be-
ginnen. 

 Een les van Roald is ook wegens ziekte vervallen, maar die is vervangen door Gert-
Jan Jorissen. 

 De laatste les is wegens een optreden van de docent de groep van Wouter iets eer-
der begonnen zodat hij op tijd bij de concertzaal kon zijn.  

 
In deze evaluatie wordt soms een kritische noot geplaatst hoe deze lesuitval opgelost is. Het 
bestuur is van mening dat zwangerschap of uitval door ziekte nu eenmaal bij het leven hoort. 
Graag willen we benadrukken dat we heel erg tevreden zijn dat we de betreffende docenten 
hebben kunnen boeken en dat wij zeer tevreden over deze docenten zijn. Als we kritisch zijn 
over lesuitval, betreft het uitsluitend over hoe wij als bestuur deze lesuitval hebben opgelost. 
 
 

2. Evaluatie door de docenten 
 
Zes van de zeven docenten hebben de evaluatie ingevuld. 
 
Over het algemeen zijn de docenten tevreden, gemiddeld beoordelen zij de cursusreeks met 
een  7,3. Waarover zijn de docenten al dan niet tevreden? 
 
De docenten zijn tevreden over het enthousiasme van deelnemers, de samenwerking onder-
ling. Een heikel punt zijn de niveau verschillen in de groepen, net als het niet verschijnen van 
deelnemers. Met name bij de beginnersgroep geeft dit achterstanden. Ook blijft altijd een 
uitdaging om balans te vinden tussen techniek aanleren en leuk muziek maken. 
Daarnaast geeft één docent aan dat de voorbereiding thuis door de cursisten te wensen over 
liet. 
 
Over de cursusreeks in het algemeen waren de docenten tevreden: men is tevreden over het 
programma aanbod, het contacten en zelfs de catering. Docenten waarderen het dat het 
mogelijk is om iets te regelen als ze bijvoorbeeld een optreden hebben.   
 
Natuurlijk waren er verbeterpunten voor de cursusreeks 

 Een docent vind het jammer dat de docenten vaak langs elkaar heen lesgeven en 
niet altijd van elkaar weten wat ze doen.  

 Er zijn niet echt een lijst van “noodnummers” voor docenten, bijvoorbeeld als iemand 
iets in Zeist laat liggen of bij ziekte. 

 Een docent geeft aan dat de thematische cursussen blijkbaar een succes waren, dus 
dat we dit meer moeten doen. 

 De docent van de koepel groep geeft aan dat vier zaterdagen eigenlijk te weinig is 
om het repertoire in te studeren.  

 Een docent geeft aan dat het leuk vinden om in het begin kennis te maken met de 
collega’s. “Misschien dat voorafgaand aan de eerste bijeenkomst er een korte sa-
menkomst kan zijn waarbij even toegelicht wordt:  wie is wie en wie doet wat. Ook bij 
eventuele uitwisseling van deelnemers handig. In pauzes is er vaak weinig/geen tijd,  
vooraf en achteraf evenmin.” 
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Op de vraag wat voor cursus de docenten willen geven, willen ze vaak wel dezelfde cursus 
geven. Andere ideeën die genoemd worden zijn: 

 D-cursus voor alleen draailier. 

 Een "D" bijeenkomst te doen in een weekend waarbij ""D-G repertoire met een grote 
groep gespeeld wordt.Laagdrempelig, populair repertoire wat van tevoren wordt inge-
studeerd.  Dat zou ook op een zaterdag kunnen natuurlijk." 

 Meerstemmig samenspelen op doedelzakken in meerdere stemmingen. Dus vanuit 
mooie melodieën werken naar een een technisch goede uitvoering. 

 Een keer 3 of 4 bijeenkomsten Klezmer of Balkan aan te bieden met René of Mart 
Heymans? Het jaar in tweeën splitsen en twee muzikale gebieden aanbieden." 
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3. Respons evaluatie door cursisten 
 
Voor de evaluatie is een online vragenlijst gebruikt. De respons was als volgt. 
 
Tabel 1 - Respons 
 respons Deelnemers 

1. Draailier beginners -  Joop Aalbers 5 10 

2. Draailier (half)gevorderd - Roald Keuning 2 5 

3. Doedelzak beginners - Wouter Kuyper 5 5 

4. Doedelzak (half)gevorderd - Birgit Bornauw 2 5 

5. Bourdonmuziek in Muziekkoepels - Ine Blom 8 9 

6. Bourbonnaisrevival: een cursus in D - Jonneke Jo-
rissen en Cor Westbroek 

6 7 

 
  

beginners 10 15 

(half) gevorderd 4 10 

samenspel 14 16 

 
  

totaal  28 41 

 
 
Vanwege de kleine aantallen is de respons ingedeeld in beginners, (half) gevorderd en sa-
menspelgroepen. 
 

 

4. Beoordeling  Zaterdagcursus door cursisten 
 
In tabel 2 staat hoe de deelnemers de kwaliteit van de workshop en de docent beoordelen  
Over het algemeen vindt men de cursus en de docenten van voldoende niveau en gaat men 
tevreden naar huis. Laten we hier iets gedetailleerde naar kijken. 
 
Tabel 2 – Kwaliteit in een gemiddeld rapportcijfer (n=28) 

 kwaliteit 
workshop 

kwaliteit 
docent 

tevreden 
over work-
shop 

beginners 7,9 8,5 6,9 

(half) gevorderd 8,0 8,5 8,3 

samenspel 8,0 8,1 8,0 

    

totaal 8,0 8,3 7,7 

 
Uit de tabel blijkt dat de respondenten over het algemeen zeer tevreden zijn over de kwaliteit 
van de workshop en de docent, deze scoren in alle workshops circa een 8. Opvallend is dat 
het gemiddelde rapportcijfer van het totaal voor de tevredenheid over de workshop iets lager 
ligt dan het rapportcijfer voor de kwaliteit. Blijkbaar halen de cursisten niet volledig uit de cur-
sus wat er voor hun gevoel qua kwaliteit potentieel in kan zitten. 
 
Hoe komt dat? Is de workshoporganisatie niet altijd op orde? Schept de organisatie / hebben 
cursisten te hoge of andere verwachtingen? Vinden de cursisten het niveau van hun mede-
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cursisten niet bij hun eigen niveau passen? Moet de communicatie beter? Verandert gedu-
rende het traject de belangstelling van de cursist? Is de cursist minder tevreden door zijn of 
haar oordeel over de eigen inzet of door de cursusorganisatie? Dit zijn vragen die de Stich-
ting zichzelf moet stellen. Ook kunnen ze dienen als input voor de docentendag. 
 
Overigens dient deze lagere beoordeling in perspectief geplaatst te worden: zoals we in tabel 
3 zien is het aandeel dat een iets lagere beoordeling geeft voor de tevredenheid over de 
workshop het grootst, maar is over het algemeen nog steeds voldoende. 
 
Tabel 3 – Kwaliteit in een percentage rapportcijfer (n=28) 

 kwaliteit 
workshop 

kwaliteit 
docent 

tevreden 
over work-
shop 

Percentage dat lager dan een 8 scoort 25% 14% 33% 

Percentage dat lager dan een 7 scoort 4% 0% 11% 

 
 
 
Cursusniveau 
Wat vonden de cursisten van het niveau van de cursus? Dit staat in tabel 4. 
De scores konden een minimale waarde hebben van 1 (niveau is te makkelijk) tot een maxi-
male waarde van 7 (niveau is te moeilijk). De score 4 ligt precies in het midden: niet te mak-
kelijk en ook niet te moeilijk 
 
Cursusniveau gemeten in de mate van moeilijkheid is natuurlijk iets anders dan de mate van 
uitdaging, daar heb ik bij het opstellen van de vragenlijst niet over gedacht. De vragen zou-
den niet als zodanig geïnterpreteerd moeten worden.  
 
 
Tabel 4 – Beoordeling cursusniveau in gemiddelde scores tussen 1 en 7 (n=28) 

 niveau cursus 

beginners 4,1 

(half) gevorderd 4,5 

samenspel 4,4 

  

totaal 4,3 

Uitleg scores: 1= niveau te makkelijk  7=niveau is te moeilijk 

 
 
We zien dat over het algemeen de scores net iets boven 4 liggen. Dit houdt in dat de cursus 
bijna precies op het niveau van de deelnemers lag, maar dat ze nog wel uitgedaagd worden. 
Kortom, een goede score. 
 
In hoeverre is dit gemiddelde beïnvloed door uitschieters? Slechts 1 persoon (bij de begin-
ners) gaf aan dat de workshop te makkelijk was (score 2). Dit is geen ramp, deze dient dus 
door te groeien. 
Vonden mensen het te moeilijk? In totaal gaf een derde (9 personen) aan dat ze de work-
shop pittig vonden: 7 scoorden een vijf en 2 scoorden een zes. De helft van de mensen die 
het pittig vonden, zat bij een samenspelcursus. Gezien de samenspelcursussen uit wat ge-
vorderde spelers bestonden is dat positief. 
 
Er is geen relatie tussen de beoordeling van het cursusniveau en het aantal uren dat besteed 
is aan het huiswerk. 
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Wat vonden cursisten positief? 
Uit de open vragen komt naar voren dat men de volgende zaken inhoudelijk goed vond aan 
de cursus. 

 Verschillende cursisten noemen geduldige docenten die om kunnen gaan met niveau 
verschillen 

 Verschillende cursisten vonden het repertoire leuk 

 Een cursist had in het begin liever meer stukjes willen spelen zonder kruisen of mol-
len, om wat handiger te worden. De lesopbouw was verder prima. 

 Een cursist vond de lesopbouw goed: "Aan het begin herhalen wat er de vorige keer 
is gedaan, ""wat we al kunnen"". Elke les een half uurtje besteden aan onderhoud. 

 De inhoud van het huiswerk was goed, het werd geleidelijk opgebouwd. 

 Voor mij werkt het veel beter om eerst het ritme te leren slaan (en evt. mee te zin-
gen) en dan pas de melodie te leren spelen. In de andere volgorde vind ik het moei-
lijker. 

 Docent is heel enthousiast en inspirerend. Hij maakt af en toe zijsprongetje (vertelt of 
speelt iets) waardoor je weer even kunt ontspannen omdat je niet zo geconcentreerd 
hoeft te zijn." 

 Ik vond het goed dat de docent telkens eerst met de slag begon. Voorheen oefende 
ik eerst de melodie. Vervolgens kreeg ik de slag maar niet te pakken omdat ik ge-
wend was in het verkeerde tempo te draaien. 

 Een ding wat me opviel was dat hij nooit aan ons vroeg in ons eentje iets voor te 
spelen. Ik had dat zelf niet zo erg gevonden maar ik weet dat anderen dat wel eng 
vinden en het voorkwam vergelijken. Wat hij wel eens deed was improviseren en 
maakte dan een rondje langs ons allemaal. Dat was leuk. 

 Er was niet alleen tijd voor de les maar er werd ook aan de watten, snaren en hars 
geknutseld. Dat was nodig! 

 goede uitleg en variatie  tussen techniek en muziek om het spelen 

 goed ingegaan op techniek, veel nummers geleerd die je niet vaak tegenkomt. 

 Per les zijn we ingegaan op en bepaalde versiering. Deze verdieping was erg prettig. 

 het niveau van de lesstof was niet hoog, maar de uitdaging zit bij samenspel ook 
meer in het goed arrangeren en uitvoeren van de stukken. het leuke daaraan is dat 
(tot nu toe vrijwel elke keer) dit met een hoog democratisch en probeer-gehalte ge-
paard gaat. Samen op zoek naar het optimum. 

 Fijn dat er afgewisseld werd tussen een doedelzak of een draailierdocent. Vond het 
wel verfrissend om zo met een andere blik les te krijgen. 

 "Niveau dik boven het mijne. Zeer leerzaam. Meestal is mijn opnemingsvermogen 
rond een uur of vier aan zijn eindje. Rond die tijd was het heel prettig als we gewoon 
stukken gingen samen spelen." 

 Veel aandacht voor versieringen, nadruk op linkerhand ipv rechter, veel achtergrond-
informatie 
 
 

In het algemeen aan de cursusreeks: 

 D-spelers waren erg te spreken dat er eindelijk eens een D-cursus was 

 De Koepelgroep is enthousiast over de combinatie van les en optreden. 

 De pauze halverwege vormt een welkome afwisseling 

 Cursisten vinden de eindpresentatie uitdagend: om zelf te spelen maar ook uit inte-
resse wat andere groepen doen 

 Locatie vindt men goed 

 Iemand schrijft: “Het is uniek, laagdrempelig, niet te duur vergeleken bij andere mu-
zieklessen, ongedwongen, leerzaam (er werd best veel gedaan in een les), lekker 
lange lessen en 4 weken ertussen zodat je voldoende oefentijd had,” 
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Verbetertips van cursisten 
Maar er komen natuurlijk ook verbetertips aan de orde. De volgende inhoudelijke tips geven 
de cursisten ons 

 Iemand uit de beginnerscursus vindt het jammer dat in de groep geen “echte” begin-
ners zaten. 

 Een aantal geeft aan dat de discipline in de groep strakker mocht. 

 Een cursist schreef “Meer melodie in het begin en de slagtechniek wat later introdu-
ceren” . (Een andere cursist uit dezelfde groep noemde dit juist positief). 

 Misschien aan het begin van de les een opsomming van wat we die les gaan doen; 
een duidelijker structuur geeft misschien meer houvast. 

 Bij de koepelgroep vond iemand dat arrangementen eerder (direct bij het instude-
ren?) vastgelegd mogen worden, een ander dat de arrangementen minder stemmen 
mochten hebben. 
 

 
 

Tips voor de cursusorganisatie in het algemeen: 

 Twee personen vinden de prijs ( € 250,- voor 8 zaterdagen) duur.  

 Twee personen vinden 4 uur les te lang. Een beginner wil vaker en korter les. Een 
gevorderde speler schrijft: “Die eerste ruk van 13:00 tot 15:00 heb ik altijd vermoei-
end gevonden (ook bij eerdere cursussen). Een half uur eerder pauze en een half uur 
eerder ophouden zou ideaal zijn. Evt. kan dat laatste half uur worden gebruikt om een 
liedje samen te spelen met een andere groep?” 

 Een aantal keer hebben de groepen van Wouter en Birgit ’s ochtends lessen inge-
haald. Cursisten geven aan dat dit eigenlijk te lange cursusdagen zijn. 

 Door zwangerschap viel er een gat in de cursus voor doedelzakgevorderden. Een 
aantal cursisten had hier begrip voor, maar vond dit minder prettig. Dit “gat” hadden 
we vooraf beter naar de cursisten dienen te communiceren. 

 Hoewel de koepelgroep enthousiast is dat er zoveel opgetreden wordt, geeft men ook 
aan dat slechts 4 zaterdagen repeteren wat weinig is. 

 Zoals we gezamenlijk de laatste les de cursus afsluiten, kunnen we ook niet op die 
manier de eerste les de cursus beginnen?  

  “ook  de les stof zou  beschikbaar  moeten  worden  via  mail  bv  als  je  verhinderd  
bent" 

 Een draailierbeginner vindt het jammer dat ze de draailier in Jubbega dient in te leve-
ren. Ze vraagt of dit centraler in NL kan. 

 
  
 
 

5. Huiswerk en lesvoorbereiding van cursisten 
 
Op verzoek van een docent zijn enkele vragen over het huiswerk en de lesvoorbereiding 
opgenomen. In tabel 4 staat het aantal cursisten weergegeven naar uren per week dat aan 
het huiswerk wordt besteedt. In de eerste kolom staat steeds het totaal aantal respondenten 
per groep, in de laatste kolom staat de gemiddelde tijdsbesteding (in uren per week). 
 
Overigens hebben we gevraagd welke tijd men aan het huiswerk besteedde. We hebben niet 
gevraagd in hoeverre men ook tijd besteed aan muziek(oefeningen) buiten het huiswerk om. 
Dit is interessant om een volgende keer te vragen. 
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Tabel 5 – Aantal cursisten dat aantal uren per week besteed aan huiswerk en gemiddeld 
aantal uren per week (n=28) 

respons 1 uur of 
minder 

2 uur 3 uur 4 uur 5 uur 6 uur 7 uur 
of 

meer 

gemid
deld 

beginners 10 5 2 - 1 - 1 1 2,6 

(half) gevorderd 4 2 - 1 - 1 - - 2,5 

samenspel 14 4 5 4 1 - - - 2,1 

  
        

totaal 28 11 7 5 2 1 1 1 2,4 

 
Uit de tabel blijkt dat in totaal ruim een derde van de cursisten per week een uur of minder 
aan huiswerk besteed. Doordat een aantal cursisten veel uren spelen, wordt het gemiddelde 
opgetrokken tot circa 2,5 uur per week. Is hier een verklaring voor? In tabel 6 staat de be-
oordeling van de hoeveelheid huiswerk en de mate waarin men tevreden is over de tijd ze 
aan het huiswerk konden besteden.  
 
 
Tabel 6 – beoordeling van de hoeveelheid huiswerk en de tijd die cursisten aan het huiswerk 
konden besteden (n=28) 
 hoeveelheid huiswerk tevreden over tijd die je kon 

besteden aan huiswerk 

beginners 3,9 2,7 

(half) gevorderd 3,5 3,0 

samenspel 4,2 4,4 

   

totaal 4,0 3,6 

 1 = te weinig 1 = Ontevreden, wil meer  spelen 

 4 = precies goed  

 7 = te veel 7 = Tevreden, ruim voldoende tijd 
gevonden 

 
 
Over het algemeen ligt de beoordeling van de hoeveelheid huiswerk rond “precies goed” 
(score 4). Er is geen samenhang met de beoordeling van de hoeveelheid huiswerk en het 
aantal besteedde uren. Cursisten zijn over het algemeen niet tevreden over de hoeveelheid 
tijd die ze aan het huiswerk kunnen besteden. Hier is wel samenhang met het aantal geoe-
fende uren per week: naarmate cursisten minder tijd besteden aan hun huiswerk, lijken ze 
minder tevreden over de tijd die ze kunnen besteden. De tevredenheid wordt groter, naarma-
te er meer uren in de week wordt gespeeld. 
 
Er is dus een realistische basis om met positieve motivatie de tijdsbesteding te vergroten. 
Hoe gaan we dit doen? Dit kan als input dienen voor de docentendag. Daarnaast kan er in 
de cursusinformatie meer aandacht voor het huiswerk worden besteed. 
 
Welke redenen geven deelnemers aan waarom ze meer of minder tijd aan het huiswerk be-
steden? Dit konden ze in een open vraag aangeven. Het gros dat minder dan 2 uur per week 
speelt geeft aan dat ze het om verschillende redenen te druk hebben gehad. De muziekles 
dient te “concurreren” met fulltime banen, school of andere muziekactiviteiten. Overigens 
geeft ook degene die meer dan 7 uur per week speelt aan dat het moeilijk was om meer te 
spelen omdat die het te druk had. 
 

 Een cursist geeft aan dat het veroorzaken van geluidsoverlast een reden is om min-
der te spelen. 

 Een cursist geeft aan dat muzieksmaak van belang is: “Leuke swingende liedjes mo-
tiveren beter om te spelen dan saaie” 
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 Een cursist gaf aan de arm bezeerd te hebben, waardoor spelen moeilijker ging. 

 Een aantal uit de samenspelgroep geeft aan dat de groep van belang is om te willen 
oefenen: “het feit dat je samenspeelt (en dus de hele groep mede afhankelijk is van 
jouw voorbereiding) is een belangrijke stimulans om extra goed te oefenen” 

 “met de groep mee willen komen” wordt ook door andere deelnemers uit andere 
groepen genoemd als motivator. 

 Een cursist gaf aan minder te spelen nadat die merkte dat er in de volgende les min-
der aandacht voor het huiswerk was. In dat geval wordt je dus niet geconfronteerd 
dat je al dan niet met de groep mee komt. 

 Sommigen uit de koepelgroep geven aan dat bij samenspel het lastig is om alleen te 
oefenen: [het is] “vooral zinnig om dat mét iemand van de groep te doen”. 

 
 
 
 

6. Toekomstige cursussen 
 
Er is gepeild wat het animo is voor de volgende activiteiten van de stichting. Er is telkens het 
gemiddelde aangegeven (1= zeker niet, 5=zeker wel) en het aantal deelnemers dat waar-
schijnlijk of zeker wel naar de activiteiten komt. 
 
We hebben gevraagd of men –zonder het programma te kennen- overweegt om aan de acti-
viteiten deel te nemen. 
 
Tabel 6 – Animo volgende activiteiten 
 Zaterdagcursus 2013-

2014 
Bourdon in het Bos workshopdag 5 oktober 

2013 
workshopweekend 
2014 

 gemiddelde aantal 
waarsch. 
+ zeker 
wel 

gemiddelde aantal 
waarsch. + 
zeker wel 

gemiddelde aantal 
waarsch. 
+ zeker 
wel 

gemiddelde aantal 
waarsch. 
+ zeker 
wel 

beginners 3,6 6 1,9 1 3,1 2 3,0 4 

(half) gevor-
derd 

4,5 4 2,8 1 4,0 3 4,3 3 

samenspel 3,8 10 2,3 3 3,4 7 3,6 8 

 
  

      

totaal 3,8 20 2,2 5 3,4 12 3,5 15 

   1 = zeker niet 1 = zeker niet 1 = zeker niet 

   3 = weet niet 3 = weet niet 3 = weet niet 

   5 = zeker wel 5 = zeker wel 5 = zeker wel 

 
Uit de tabel blijkt dat Bourdon in het Bos nog geen bekende reputatie heeft. Het leeuwendeel 
overweegt niet te gaan. Dit kan ook komen omdat er in juni erg veel andere activiteiten (bar-
becues, festivals, vakantie) zijn. Achteraf blijkt dat de opkomst op Bourdon in het Bos zeer 
goed is geweest. Met de reputatie van Bourdon in het Bos komt het dus wel goed. 
Over de workshopdag  en het weekend is men iets positiever, circa de helft overweegt om te 
gaan.  Het positiefst is men nog over het de zaterdagcursus. 
 
We vroegen de cursisten aan wat voor soort cursus ze volgend jaar willen deelnemen. Veel 
geven aan dat ze ongeveer hetzelfde willen doen als afgelopen jaar. Een aantal geven wat 
extra accenten: 

 Muziekleer toegepast op doedelzak (dus stukje theorie en praktijk) 

 Zweedse muziek 

 Werken met apparatuur (versterkers, effecten, enz)" 

 iets met barok/renaissance muziek. Geen Mozart. 
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 mogelijkheden van samenspel ontdekken en meer leren over harmonieën en hier 
mee leren 

 een aantal jaar geleden werd de samenspelcursus op de laatste 4 middagen gege-
ven. dat gaf mij de gelegenheid om de 1e 4 middagen deel te nemen aan de "gewo-
ne"  draailiercursus. dat vond ik een hele fijne manier van cursussen volgen:  de 1e 
vier om de techniek bij te houden de 2e vier om samen muziek te maken (en hopelijk 
de techniek toe te passen) 

 Ik zou graag meer willen werken aan  spelen 'op de doedelzak'. Dus met voorslagen, 
trillers etc. Puck zou ik graag als docent hebben. 

 "Weer zoiets in samenspelvorm, misschien een meer jazzy vorm, met ritmes, eigen-
aardigheden etc,.Of heel oude muziek!" 

 Ik wil graag doorgaan met Franse dance muziek 

 Als er ooit een (gevorderden) draailiercursus met het accent op klassieke muziek 
komt, ben ik van de partij! 

 Ik zou het ook erg leuk vinden als er tijdens de gewone cursus wat aandacht aan sa-
menspel is door bijvoorbeeld canon te spelen, of verschillende stemmen van hetzelf-
de stuk uit te schrijven." 
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7. Conclusie en aanbevelingen 
 
Ik noem een aantal zaken die mij opvielen. Vragen die dit stuk opwerpt kunnen als input die-
nen voor de docentendag die in september wordt georganiseerd of als input voor komende 
vergaderingen. 
 
Docenten 

 Behoefte aan onderling contact: voorafgaand aan de eerste cursusdag een koffietafel 
met alle docenten? Zo kunnen ze kennis maken en eventueel wat bespreken. Indien 
dit een succes blijkt zouden we op de helft van de cursus (of misschien elke cursus-
dag?) kunnen faciliteren. 

 Voorafgaand aan de cursus een “docentenbrief” maken. Met alle info + lijst met 
noodnummers. 

 Voorafgaand aan de cursus duidelijk de cursusinhoud afstemmen. 
 
Cursusinhoud 

 Cursisten geven verschillende inhoudelijke dingen aan die ze juist prettig vonden of 
beter konden. Zie betreffende hoofdstuk.  

 Het rapportcijfer dat cursisten voor de kwaliteit van docenten en de cursus en voor de 
tevredenheid over de cursus geven, is circa een 8. 

 Inhoud is over algemeen van voldoende niveau en kwaliteit. Tevredenheid scoort 
desondanks net iets lager. Het lijkt als de cursisten niet alles uit de cursus halen dan 
wat er voor hun gevoel in zit. Waarom? Vanwege besteedde tijd aan huiswerk? Is de 
cursist minder tevreden door zijn of haar oordeel over de eigen inzet of door de cur-
susorganisatie? In het stuk staan een aantal vragen waar de stichting over kan na-
denken. Deze kunnen als input dienen voor de docentendag. 

 Vier dagen repeteren lijkt voor koepelgroep wat weinig. Misschien 5 van maken? 

 Kunnen we het cursusniveau nog scherper omschrijven? 

 Het inhalen van de lessen op een ochtend vindt men iets te lang. 6 uur les is te veel.  
 
Cursusorganisatie 

 Bij uitval werden de in te halen lessen werden gepland door de cursisten zelf. We 
dachten dat het goed was als ze dit zelf in overleg konden doen. Zouden we hier niet 
duidelijker bovenop moeten zitten als organisatie zijnde? Met name de planning van 
de in te halen lessen mag strakker. 

 De geplande uitval hadden we als organisatie duidelijker moeten communiceren 

 Sommigen vinden de cursus duur. Niks aan te doen. Misschien dit jaar niet verhogen. 

 De koffie/thee pauze vindt steeds in die donkere hal plaats. Kijken in nieuwe locatie 
of daar geen gezelligere ruimte is? 

 We sluiten de cursus meestal plenair af. Dit wordt door de cursisten erg gewaar-
deerd. Kan het ook plenair geopend worden?  

 We waren vergeten het geld van de door ons geannuleerde voorbereidingsdag terug 
te storten. Hadden we niet mogen vergeten. Dit is inmiddels opgelost, het is alsnog 
overgemaakt. Met bewuste deelnemers is contact gezocht om excuses aan te bie-
den. 

 Om plotselinge uitval van ziekte op te vangen, zouden we vooraf wat docenten kun-
nen benaderen met de vraag of we hen ‘last minute’ zouden mogen bellen. Dit kan in 
een cursusdraaiboek opgenomen worden. 

 over de Muziekkoepel: Een aantal respondenten vond vier zaterdagen repeteren iets 
te weinig om een goed optreden te geven. Een aantal suggereren om acht zaterda-
gen te repeteren en pas na afloop of in de laatste weken van de cursus op te treden. 
Iemand geeft aan dat je op die manier ook meer aan de samenspelcursus hebt. Een 
ander geeft aan om misschien één of twee repetitiedagen extra te doen (dus 5 a 6 
zaterdagen). 
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Een ander format behoort uiteraard tot de opties. Maar oorspronkelijk was de ge-
dachte achter de koepelgroep om geen standaard samenspelcursus te doen, waarbij 
je de gehele cursus in de klas zit. Het idee was om naar buiten te gaan en heel erg 
veel op te treden. We moeten besluiten: 

 Stappen we van dat oorspronkelijke concept af? Dus meer "samen-
spelcursus" en minder optreden? 

 Leggen we de lat voor deelnemers hoger? Eigenlijk zou het oorspron-
kelijke concept voor de koepelgroep meer geschikt zijn voor zeer erva-
ren samenspelers. Zouden we de niveau-eisen moeten aanscherpen? 
Of nog duidelijker het huiswerk moeten stimuleren? 

 Vragen we de docent om de ambitie iets lager te leggen? Zouden we 
de muziekstukken makkelijker moeten maken: minder verschillende 
stemmen en eenvoudigere (misschien reeds bekende) melodieën? 

Wellicht zouden we over een combinatie van deze opties moeten nadenken 
 
Huiswerk 

 De meeste cursisten besteden niet veel tijd aan het huiswerk. 

 Bij het merendeel komt dit doordat het druk is 

 De meesten zouden wel graag meer tijd willen besteden. Er is dus een realistische 
basis om te proberen deze tijdsbesteding te vergroten. 

 In het hoofdstuk worden verschillende redenen of motivatoren genoemd. 

 Wat kunnen we hiermee? Bespreken tijdens docentendag? Welke vragen dienen we 
te stellen? 

 In cursusinfo duidelijk opnemen dat cursisten minimaal X uur per week dienen te spe-
len. Of eventueel iets zoals “als je minder dan  uur speelt kom je waarschijnlijk niet 
mee met de cursus”. 

 Formulering hiervan is spannend: we willen cursisten motiveren om te spelen, niet 
bang maken. Dreigende taal is niet de bedoeling. 

 
Toekomstige cursussen 

 Veel cursisten willen doorgaan 

 Sommige activiteiten hebben meer pr nodig dan anderen. 

 In het hoofdstuk staat een lijst met cursussen die de cursisten leuk lijken. 
 
 
Optionele onderwerpen voor volgende evaluaties 

 Niet alleen vragen naar de tijd die besteed wordt aan huiswerk, maar ook naar tijd die 
men op het instrument speelt. 

 Niet alleen vragen naar niet cursusniveau in termen van “moeilijk-makkelijk” maar ook 
in de mate van uitdaging. 


