Persbericht
Muziek op maat
DIEST – Vanaf volgend schooljaar bieden we een nieuwe opleiding aan in onze
afdeling van de Hagelandse Academie Muziek en Woord in Diest: Muziek op maat.
Deze opleiding richt zich op leerlingen die graag muziek willen volgen, maar die een
mentale en/of fysieke beperking hebben. Onder begeleiding van een
muziektherapeute worden de leerlingen ondergedompeld in muziek, ritme en spel.
Muziek op maat
Dit is de eerste keer dat we deze opleiding aanbieden. Lieselotte Ronse geeft ook
Muziek op Maat aan het Conservatorium van Mechelen en aangepast
muziekonderwijs in de academie van Jette. Daarnaast is ze werkzaam als zelfstandig
muziektherapeut. Zij kwam spontaan haar werking toelichten op de academie en
overtuigde de directie om ervoor te gaan. Tijdens Muziek op Maat worden de
leerlingen wekelijks 1 uurtje ondergedompeld in zang, ritme en muziek. Er wordt
een leertraject uitgestippeld op maat van de leerling, de wensen en capaciteiten van
de leerling staan hierbij centraal. In kleine groepjes en/of individueel gaan ze samen
op muzikale ontdekkingstocht.
“Muziek is een universele taal. We willen aan iedereen de kans geven om die taal te
leren beheersen. Tijdens de lessen Muziek op Maat passen we de leerdoelen van
onze opleidingen zo aan dat deze opleiding toegankelijk wordt voor iedereen. Ook
voor leerlingen die in het reguliere traject uit de boot dreigen te vallen.”, Koen Dries,
Directeur HAMW.
Wie komt in aanmerking?
De HAMW werkt al sinds 2 schooljaren inclusief tijdens haar opleidingen. Afhankelijk
van de leerling volgt hij/zij soms een leertraject met aangepaste leerdoelen. Met
Muziek op Maat willen we muzieklessen aanbieden voor die leerlingen, die anders
nog uit de boot dreigen te vallen bij de bestaande aangepaste trajecten. Met deze
nieuwe opleiding richten we ons op een specifieke doelgroep. Leerlingen vanaf 8 jaar
met een beperking en/of met specifieke onderwijsbehoeftes kunnen contact

opnemen met de academie. Voorafgaand aan de inschrijving is er een intakegesprek
met de leerkracht.
“Als er iets is dat ons gelukkig maakt is het muziek. Het werkt therapeutisch. Zeker
voor leerlingen met een beperking.”, Pascale Vanaudenhove, schepen van de
academie.
Praktisch
De lessen starten in september 2020 en lopen tot en met juni 2021, met
uitzondering van de schoolvakanties. Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven sinds
15 juni 2020 op het secretariaat van de HAMW na aanmelding. Voordat je kan
inschrijven is er een verkennend gesprek met de betrokken leerkracht.
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