
Trekharmonicadocent worden 

 

Ik - Dick Steenbergen uit Tiel - speel reeds geruime tijd trekharmonica. Volg lessen, treed zo 

nu en dan op als De Dansende Balg, doe mee aan workshops en bezoek soms festivals. 

Een vraag die ik meerdere malen kreeg: Dick, waarom geef je zelf geen les, met al je 
enthousiasme en ervaring? Ik pareerde deze vraag steevast met; “Ach, dat kan wel zo zijn, 
maar een gemiddelde speler zoals ik mezelf beschouw, is niet zomaar docent”.  
 

Maar wanneer ben je dan wel docent en hoe kan je dat worden? 

Daar zijn verscheidene manieren voor. Eén zo’n manier is dat je op onderzoek uitgaat of 

zulks iets voor je zou kunnen zijn en hoe dit dan gestalte zou kunnen krijgen.                                                                                                                           

Juist omdat er geen vaste formule is om docent te worden en daar geen specifieke opleiding 

voor is, kan het voor mensen lastig zijn te onderzoeken of men al dan niet de vaardigheden 

in huis heeft om trekharmonicadocent te kunnen worden. 

Gerard Gerritsen heeft een degelijke cursus opgezet die wat mij betreft aan elke vraag 

voldoet. Ik heb Gerard eind 2017 benaderd met de vraag deze cursus - die reeds eerder op 

zijn site werd aangeboden - te willen geven, daar ik er me er op dat moment rijp voor 

voelde. Beiden gingen we netwerken en zo kon het gebeuren dat medio maart 2018 vijf 

cursisten o.l.v. Gerard in Zwanenburg de cursus konden aanvangen. 

Wat komt er zoal aan bod in deze cursus van vier zaterdagen? Denk aan bijvoorbeeld 

acquisitie, fiscale aspecten, instrument huren/kopen, lesprofielen opstellen, didactiek, 

rollenspelen en alles wat ter tafel kan komen betreffende de trekharmonica en de rol van 

docent daarin. 

Je hoeft geen virtuoos te zijn om aan deze cursus deel te nemen, dat ben ik zelf tenslotte 

ook allerminst. Wel word je geacht enige muzikale achtergrond te hebben en het instrument 

redelijk tot goed te kunnen beheersen. Uiteindelijk zal het wel zo moeten zijn dat wat je 

onderwijst, je zelf ook moet kunnen spelen, maar dat komt later in dit stuk kort aan bod. 

En zo startten wij met ons vijven de cursus. Een leuke groep mensen, die - zo bleek al snel - 

hele verschillende muzikale achtergronden en uitgangspunten hadden met overigens één 

gemeenschappelijk doel: de leerling moet vooral plezier in het spel hebben en daartoe 

worden gestimuleerd. De verschillen in achtergrond - maar ook je persoonlijkheid - uitten 

zich ook in het opstellen van lesprofielen, een van de opdrachten die je kreeg te vervullen. 

 

 



Lespraktijkvorming 

En dan de praktijk! Hoe zal het gaan? Wat zullen ze ervan vinden? Heb ik me goed 

voorbereid? Zal het gaan zoals ik het in me hoofd heb? Ben ik niet iets vergeten? Verloopt de 

introductie goed? Komt mijn boodschap goed over?  Allerlei vragen die na afloop worden 

beantwoord. Enige spanning viel ook te bespeuren, je geeft je toch een beetje bloot. Maar 

zoals jij de leerling een veilige omgeving moet bieden, ervoeren wij bij Gerard evenzo een 

veilige plek, dat maakt dat je toch gemakkelijker je rol speelt.                                    

Rollenspelen zijn ongelooflijk belangrijk gebleken in deze cursus. Je moet a.h.w. “uit je 

comfortzone komen”. Beurtelings kreeg je de rol van docent en leerling in een casus die de 

“docent” vooraf thuis vrijelijk kon invullen. De “leerling” kreeg een muziekstuk toegestuurd 

met daarin de aanwijzing wat hij/zij moest oefenen en waarop te letten. Tijdens zo’n 

rollenspel waren de overige cursisten - en cursusleider Gerard - “toehoorders”. Zij schreven 

e.e.a. op en mochten na afloop benoemen wat hen opviel. Tips en handreikingen zijn altijd 

welkom. 

Bij het geven dan wel ontvangen van feedback is het van belang dat je je bewust bent “dat 

het toon is die de muziek maakt”.                                                                                                     

Het is niet altijd makkelijk om wat je opvalt of ziet, dit los te zien van je eigen mening, zo zeg 

ik eerlijk. Ik geef een voorbeeld: Iemand houdt zijn trekharmonica nogal hoog tegen de 

borst. Ik opper het idee deze iets lager te houden, zodat de armen vrijer kunnen worden 

gebruikt en de schouders naar beneden zijn gericht. Dit voorkomt eventuele blessures. De 

kunst is dit over te brengen als handreiking. Je moet de ander het gevoel geven daar zelf iets 

mee te kunnen of willen doen. 

Het belang van rollenspelen. 

Natuurlijk ging er tijdens de rollenspelen wel eens het een en ander mis. 
Laat ik een kort voorbeeld casus om het belang van hiervan te benadrukken. 
 
Ik had als docent een leerling.  Een gevorderde speler, dat wist ik uit informatie. Op basis 
daarvan maakte ik mijn casus, immers, daar was je vrij in. Ik stuurde mijn leerling een 
muziekstukje op met daarin het verzoek dit te spelen en - omdat ik het een eenvoudig 
nummer noemde - gaf ik mijn leerling de opdracht dit dubbelstemmig te oefenen middels - 
waar dat kon - de knop eronder te pakken, de terts dus. Ik dacht: uitdaging is ook een 
onderdeel van het geheel.                                                                                                                    
Na de goed verlopen introductie ving de feitelijke les aan. Gaandeweg de les bleek waar ik 
een en ander liet “liggen”. Tijdens mijn les dreigde mijn leerling af te haken, omdat - zo bleek 
later - mijn tempo te hoog lag en ik niet doorzag wat nu feitelijk het probleem was. Ik stelde 
te weinig vragen om daarachter te komen.  Toch zette mijn leerling door en sloot de les 
enigszins vermoeid doch prettig af: blij dat de opdracht geslaagd was. 
Het spreekt voor zich dat ikzelf niet geheel tevreden over mijn eigen les was.                       
Hoe loste zich dat uiteindelijk op? Eigenlijk vanzelf. Mijn leerling bleek leergierig en vond 
mijn opdracht een ”Eye - opener”, dat heeft mij waarschijnlijk “gered”.                                 
Voor hetzelfde geld had ik een leerling kunnen treffen die de handdoek in de ring had 



gegooid en was ik - denkbeeldig - hem of haar kwijt.                                                                                                                                                       
Wat is de moraal van dit verhaal? Ga niet van jezelf uit. Verdiep je in de leerling. Stel vooral 
vragen! 
 
In een andere casus het kon gebeuren dat de “docent” de verzonden opdracht naar de 
leerling zelf niet voldoende bleek te beheersen. Dat kwam uit toen deze cursist het stuk ging 
spelen.  Het gevolg hiervan was, dat - naar mijn idee - de verhouding docent/leerling op dit 
onderdeel uit evenwicht was. Het muziekstuk werd door beiden nog eens samen 
doorgespeeld waarna de les werd geanalyseerd.   
Het volgende leermoment kun je hieruit halen:                                                                                         
Zorg dat je de lesstof zelf goed beheerst.  Sowieso is het verstandig niet op de toppen van je 
tenen te lopen, maar pakweg 80 procent van je kunnen te laten zien. Dat schept ruimte voor 
jezelf.                                                                                                                                                      
 
Deze twee voorbeelden laten u zien hoe belangrijk rollenspelen zijn. 
Natuurlijk, het is maar een momentopname. En je zult jezelf ongetwijfeld de vraag stellen 

waarom je aan een aantal dingen tijdens je casus niet hebt gedacht. Daar zijn verschillende - 

plausibele - verklaringen voor: spanning, onzekerheid, tijdsdruk, gevoel het perfect te willen 

doen etc. Bedenk: nu ging het misschien op een onderdeel niet helemaal goed, een volgende 

sessie zal dat een stuk beter gaan of het overkomt je helemaal niet meer. 

En zo leerden we in de oefeningen dat ieder zo zijn eigen wijze van lesgeven heeft. Het doen 

van rollenspelen doet een beroep op je zelfkennis en empathisch vermogen: hoe verplaats ik 

me in mijn leerling? Hoe kom ik erachter wat hij wil, wat hij kan en waar hij toe in staat is, 

wat is zijn muziekkeuze, wat is zijn motivatie, hoe wil hij zich ontwikkelen, wat kan ik 

hem/haar bieden. Hoe zorg ik ervoor dat de leerling mij begrijpt? Haakt hij/zij niet af, etc. 

etc. Vragen stellen is van groot belang om daarachter te komen.                                           

Onze gemeenschappelijke deler was dat je lesgeeft vanuit de intrinsieke motivatie: dus 

leerlinggericht, niet vanuit een bepaalde doctrine waarmee wij zijn opgevoed. We zitten 

tenslotte niet meer op school, waar je geacht wordt binnen een bepaalde tijd een 

leerprogramma succesvol af te ronden. Daar komt bij: we praten hier over een hobby. Maar 

wel een hobby die we zeer serieus nemen!                                                                                                                                         

Je kunt zeggen dat deze vorm van lesgeven een visie is die bij je moet passen. 

Didactische vaardigheden zijn onontbeerlijk bij het overdragen van je kennis en je 

boodschap. In combinatie met een goede methodische aanpak kan je een eind komen. Deze 

onderdelen zijn in de rollenspelen uitvoerig belicht. Leerzaam en nuttig! Wees ervan bewust 

wat je beperkingen zijn en je mogelijkheden. Van daaruit kan jij je leerling hetgeen bieden 

wat hij/zij wenst. Wees ook zo eerlijk om het kenbaar te maken als je leerling iets wil wat jij 

niet kunt of in de aanbieding hebt. Als jij bijvoorbeeld gespecialiseerd bent in Folk, en jouw 

leerling wilt slechts meezingers leren spelen - waar jij misschien helemaal niets mee hebt - 

verwijs deze dan naar iemand anders die hem/haar dat wel kan bieden. Dat geldt ook voor 

en bepaald niveau wat jouw leerling nastreeft of behaalt.  



Een potentiele leerling kan echter veel uit je lesprofiel halen, mits deze duidelijk is opgesteld.   

Na vier zaterdagen intensief met elkaar te hebben gewerkt - daarnaast ook huiswerk verricht 

- sloten we de cursus af met de afspraak om begin 2019 bij elkaar te komen om onze 

vorderingen dan wel bevindingen met elkaar te delen en te evalueren wat we ermee hebben 

kunnen doen. Een certificaat als bewijs van deelname kregen we mee in onze bagage. 

Ben je nu docent? 

Zijn we na deze cursus nu trekharmonicadocent? Nee, absoluut niet! Wel kunnen we uit de 

meegekregen bagage en het uitwisselen van ervaringen een stap zetten op weg naar het 

docent zijn - vermits je in de cursus hebt ontdekt dat het echt iets voor je is. Ervaring doe je 

uiteindelijk op door een of meer leerlingen te ontvangen en deze te onderwijzen op jouw 

manier, en waar het mee klikt. 

Wat heeft het voor mij persoonlijk opgeleverd? Deze cursus heeft in elk geval bevestigd dat 

ik het juiste pad ben ingeslagen en mij derhalve meer wil gaan toeleggen op lesgeven. 

 

Dick Steenbergen. 

 

 

Actualisatie per 28 december 2018: 

De cursus “Docent trekharmonica worden” heeft mij bepaald geen windeieren gelegd. 

Reeds snel na de cursus meldde zich een vaste leerling. Ook een mevrouw nam enkele losse 

lessen bij mij om wat vaardigheden beter onder de knie te krijgen. 

In het najaar heb ik een introductiecursus “Kennismaken met de trekharmonica” verzorgd in 

Mook. Deze cursus bestond uit vijf bijeenkomsten. 

Voor 2019 ben ik ingepland een beginnersgroepje te starten, evenzo in Mook. 

 

 

 

 


