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Voorwoord
Dit onderzoek heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerscriptie aan het Codarts
conservatorium in Rotterdam.
Ik heb daarbij gekozen om mijn eigen geschreven muziektheoriemethode voor basgitaar te
onderzoeken, omdat ik er in de afgelopen jaren tijdens mijn studie achter ben gekomen dat er veel
kansen voor deze methode liggen en dat er naar mijn beleving ook veel vraag is naar een andere
muziektheoriemethode.
In deze scriptie omschrijf ik mijn methode en beschrijf ik de opzet, de voortgang en de uitslag van het
onderzoek. De volledige methode van het onderzoek en de onderzoeksresultaten zijn bijgevoegd in
de bijlage. Ik eindig met het antwoord op de hoofdvraag: ‘Is mijn eigen geschreven methode voor
muziektheorie op basgitaar geschikt voor iedere bassist van ieder niveau?’
25 deelnemers met verschillen in leeftijd, woonplaats, niveau in basgitaar, niveau in muziektheorie,
voorkeur van muziekstijl, ambitie en motivatie hebben meegedaan aan dit onderzoek. Daardoor is
het onderzoek breed en het resultaat realistisch.
Ik bedank Frédérique Verhagen voor het trekken van wetenschappelijke conclusies uit de
onderzoeksresultaten en het geven van advies over het opzetten van de enquêtes. Ook bedank ik alle
deelnemers aan dit onderzoek voor hun tijd en inzet.
Roosendaal, december 2013
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Samenvatting
In deze scriptie onderzoek ik of mijn eigen geschreven muziektheoriemethode voor basgitaar
bruikbaar is voor iedere bassist van ieder niveau.
Het eerste hoofdstuk legt in grote lijnen uit wat mijn methode inhoudt en welke onderwerpen de
deelnemers hebben behandeld.
Het tweede hoofdstuk laat de opzet van het onderzoek zien, met daarin de opzet van de enquêtes,
de keuze voor de onderwerpen uit mijn muziektheoriemethode en de opzet van de statistische
analyses.
Het derde hoofdstuk laat de voortgang van het onderzoek zien, geschreven in verschillende
tijdslijnen.
Het vierde hoofdstuk laat de uitkomst van het onderzoek zien, met analyses gemaakt uit de
onderzoeksresultaten uit de enquêtes.
Uit de statistische analyse van de onderzoeksresultaten kan gelezen worden dat 96% van de
deelnemers deze methode bruikbaar vindt, alle deelnemers deze methode aanraden en alle
deelnemers geven aan, geheel of gedeeltelijk, hun gewenste niveau in muziektheorie en als bassist
kunnen behalen door deze methode. Ook zijn alle deelnemers vooruitgegaan, met een gemiddelde
stijging van 38%-punten in het schriftelijk onderdeel van de muziektheoretische vragen en met een
stijging van 25%-punten in het praktijkonderdeel van de muziektheoretische vragen.
Het wetenschappelijke antwoord op de hoofdvraag is nee, mijn eigen geschreven
muziektheoriemethode voor basgitaar is niet wetenschappelijk bewezen bruikbaar voor iedere
bassist van ieder niveau. Op basis van de in deze scriptie aangegeven beredenering zou ik voor
mezelf de vraag beantwoorden met ja, mijn eigen geschreven muziektheoriemethode voor basgitaar
is bruikbaar voor iedere bassist van ieder niveau, met de toevoeging: mits deze op passende wijze
wordt aangeboden.
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Verklarende woordenlijst
Akkoord: een opeenstapeling van ten minste drie tonen, welke vaak een opeenstapeling van tertsen
is.
Akkoordsymbool: een korte notatie in de vorm van een of meer letters, cijfers en andere tekens als
aanduiding van een te spelen akkoord.
Dots: een decoratief element op de (bas)gitaar dat de posities op de hals markeert.
Drieklank: een akkoord van drie tonen, opgebouwd uit de grondtoon, terts en kwint.
Facebook: een social media pagina.
Interval: de afstand tussen twee tonen.
Kerktoonladder: een toonladderreeks. In deze toonladderreeks komen onder andere de majeur(ionische) toonladder en de mineur- (aeolische) toonladder voor.
Kwintencirkel: een systeem waarmee het aantal kruizen of mollen in een toonsoort wordt bepaald.
Lineaire trendlijn: een rechte lijn die een aantal markante punten in een grafiek met elkaar verbindt.
Gegevens zijn lineair als het patroon in de gegevenspunten een lijn vormt.
Octaveren: de noot in het interval octaaf spelen. Deze noot klinkt dan hetzelfde, maar hoger of lager.
Procentpunt (%-punt): getal waarmee je de verandering van een eerder genoemd percentage
aanduidt.
Stamtonen: een noot zonder mol of kruis.
Statistiek: wetenschap van het verzamelen, vergelijken en interpreteren van heel veel gegevens.
Terts: een interval.
Toonsoort: de grondtoon van het toonmateriaal van waaruit een bepaald stuk is opgebouwd.
Vierklank: een akkoord van vier tonen, opgebouwd uit de grondtoon, terts, kwint en septiem.
Westerse muziek: muziek oorspronkelijk afkomstig uit Europa en Amerika.
YouTube: een website waarop video’s geüpload kunnen worden.
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Inleiding
In deze scriptie ga ik onderzoeken of mijn eigen geschreven methode voor muziektheorie op de
basgitaar bruikbaar is voor iedere bassist van ieder niveau.
De start van het ontwikkelen van deze methode was tijdens mijn eerste hoofdvaktentamen in mijn
eerste vooropleidingjaar op de Codarts popacademy. Ik had hard gestudeerd voor dit tentamen maar
bij een onderdeel had ik alles fout: de kerktoonladders. Ik begreep niet hoe ik, na zo veel uren
studeren, niets goed had gespeeld. Ik had duidelijk een fout gemaakt in mijn manier om de
kerktoonladders te begrijpen en ik besloot te analyseren wat ik verkeerd had gedaan en op welke
manier ik effectief deze toonladders kon leren spelen. Ik bedacht toen een systeem om al deze
toonladders vanuit intervallen te benaderen. Ook leerde ik mezelf om alle intervallen op de basgitaar
in een oogopslag te zien. Nu was het voor mij mogelijk om iedere toonladder, welke allemaal een
andere opeenvolging van intervallen hebben, op alle mogelijke manieren op de basgitaarhals te
spelen.
Ik ging niet alleen toonladders, maar ook akkoorden vanuit intervallen benaderen. Zo kwam ik
erachter dat je akkoorden als het ware als een blauwdruk op de toonladders kunt leggen en kon ik
verbanden leggen tussen akkoorden en toonladders. Mijn inzicht in de muziektheorie groeide en ik
probeerde alles wat ik leerde te integreren in mijn systeem.
Ik werd me echter pas echt bewust van het nut van dit systeem in mijn eerste leerjaar. Ik kreeg toen
een document mee met alle trappen van de gealtereerde toonladder, geschreven in noten. Dit ging
ik ook analyseren, en toen kwam ik erachter dat in plaats van dat alle noten zich ten opzichte van de
grondtoon verlagen zoals ik van tevoren dacht, je dit ook kunt vertalen naar het verhogen van een
noot. Ook de gealtereerde toonladderreeks heeft zeven trappen en ik kon het verband met de
kerktoonladderreeks leggen door middel van een formule. Nu hoefde ik de gealtereerde toonladder
ook niet meer te studeren.
In mijn lessen leerde ik steeds nieuwe onderwerpen welke ik iedere keer probeerde te integreren in
mijn systeem. Ik merkte aan de muzikanten, en zeker bassisten, om mij heen dat zij zich over het
algemeen veel minder bezig hielden met muziektheorie, terwijl ik er juist als bassist/muzikant in de
praktijk heel veel aan had. Ik kreeg er nieuwe, verfrissende ideeën van en daarnaast kon ik, door het
begrijpen van al deze theorie, bijvoorbeeld stukken veel sneller uitzoeken. Ik bedacht dat dit zou
kunnen komen doordat (in mijn ogen) bij alle muziektheorielessen die ik heb gevolgd, nooit de
verbanden werden gelegd die muziektheorie in de praktijk zo nuttig maakt. Ik heb veel kennis van
muziektheorie opgedaan in de lessen die ik heb gevolgd, maar er is in al die jaren niemand geweest
die voor mij heeft uitgelegd wat al deze akkoorden met al deze toonladders te maken hebben.
Ik werd steeds leergieriger en ik kwam vaak uit op onderwerpen waar ik nog niets over wist. Naast in
de lessen probeerde ik ook via internet en boeken meer kennis over deze onderwerpen op te doen.
Ik kwam erachter dat ik op internet vaak niets vond over deze onderwerpen, en als ik een voor mij
duidelijke uitleg vond in boeken moest ik alsnog zelf verbanden leggen. Ik begon alles wat ik leerde
op te schrijven om het voor mezelf overzichtelijk te houden.
Het idee om er daadwerkelijk een methode van te maken ontstond in mijn tweede leerjaar. Ik ging
een paar lessen invallen als docent op een muziekschool, en een week van tevoren ging ik met de
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docent mee om de leerlingen te ontmoeten. Een daarvan was een man in de leeftijd van ongeveer 60
jaar. Hij was bezig om het nummer A Night Like This van Caro Emerald te spelen, via noten. Dat ging
heel erg stroef en de man leek erg weinig aanleg te hebben voor de basgitaar. De week erop ging ik
zelf lesgeven en het eerste wat deze man mij vroeg was: ‘ Kun je mij leren improviseren?’ . Ik moest
toen wel even slikken maar ik besloot om hem mijn methode aan te leren. Dat bleek heel goed te
werken! Met de week ging deze man beter spelen en je zag dat hij nu heel veel plezier haalde uit het
spelen. Ik bedacht me toen dat als het werkt voor iemand met zo weinig kennis van de basgitaar het
misschien wel kon werken voor iedereen.
In het jaar daaropvolgend ben ik alles als een methode gaan opschrijven. Alles wat ik in de tussentijd
leerde schreef ik er bij. Ik kwam uit op een methode waarbij je niet veel echt hoeft te leren en
waarbij je het onderwerp kunt kiezen dat je op dat moment wilt doornemen. Het vormde zich tot
een boek waar je jezelf niet doorheen hoeft te worstelen. In het eerste hoofdstuk leg ik de basis van
de methode uit, en daarna kun je in willekeurige voorkeur het hele boek doornemen. Ik kwam er ook
achter dat deze methode kan werken voor ieder instrument, met name instrumenten met die op
dezelfde manier overzichtelijk zijn als de basgitaar zoals de viool en de cello. Zij hebben ook een hals
met snaren die gestemd zijn met dezelfde afstand tussen elke snaar. Maar ook trompettisten,
pianisten en zangers bleken al baat te hebben bij deze methode, terwijl ik het voor hun instrument
nog niet heb opgeschreven. De methode is nog niet af en ik vraag me af wanneer ik het ooit af ga
hebben want er is voor mij nog zo veel te leren, maar de basis is er wel en zal onveranderd blijven.
Tot nu toe heb ik alleen nog maar succesverhalen gehad, maar ik zou er graag achter komen of deze
methode echt voor iedereen werkt en waarom wel of waarom juist niet.
Ik ga de basis van deze methode onderzoeken door een experiment op te zetten. Ik ga de methode
aanbieden aan 25 bassisten van ieder niveau. Ik ben op zoek gegaan naar deelnemers door een
oproep te plaatsen op mijn website en op Facebook, die al snel werd overgenomen door vakblad De
Bassist. Binnen drie dagen had ik al meer dan veertig aanmeldingen. In de reacties werd duidelijk dat
mensen die ooit muziektheorieles hebben genoten, hier vaak niet veel mee doen omdat ze niet
weten hoe ze het toe moeten passen. Ook zijn er mensen die vastlopen in hun ideeën, mensen die
ooit een boek hebben gekocht maar het niet begrepen en zijn er ook mensen die benieuwd zijn wat
muziektheorie hen kan bieden. Iedereen had zijn eigen verhaal en ik merkte uit de mailtjes op dat
iedereen veel interesse had. Sommige mailtjes waren zelfs mooi opgemaakt om extra te laten blijken
dat ze graag deel wilden nemen. En ook gaf vakblad De Bassist mij het aanbod om een artikel te
schrijven over mijn methode en dit in hun blad op te nemen, en denken ze met mij mee over een
mogelijke uitgever van het echte boek dat ik ooit wil uitgeven. Dit alles benadrukte voor mij dat de
vraag naar een methode hoog is en dat, als deze methode werkt, ik veel bassisten en andere
muzikanten zou kunnen helpen. Met deze gedachte ben ik begonnen aan mijn scriptie.
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De methode
De methode die ik heb ontwikkeld en ga onderzoeken is een methode die alle melodische aspecten
van muziektheorie visueel maakt op de basgitaarhals. Deze methode is gebaseerd op intervallen,
welke ik na het visueel maken op de basgitaar koppel aan alle muziektheoretische aspecten.
Deze methode is gebaseerd op de Westerse muziek. Deze methode is gebaseerd op mijn visie op de
muziektheorie en is dus niet de enige waarheid.

De basis van de methode

Het eerste onderwerp

De basis van deze methode ligt in drie onderwerpen: de noten op de basgitaar, de intervallen op de
basgitaar en de kerktoonladders in intervallen. Ken je deze onderwerpen goed, dan kun je alle
andere onderwerpen daarmee behandelen. Dat maakt het extra interessant, omdat je met deze
methode niet ieder muziektheoretisch aspect hoeft te bestuderen.

Voor informatie over de methode: info@sanneverbogt.nl
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Het tweede onderwerp

Voor informatie over de methode: info@sanneverbogt.nl
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Samenvatting

Het derde onderwerp

Voor informatie over de methode: info@sanneverbogt.nl

Het eerste onderwerp van de basis van deze methode is noodzakelijk om te kennen zodat je de
grondtoon van een akkoord of toonladder kunt spelen. Het tweede onderwerp is noodzakelijk om te
kennen zodat je vanuit deze grondtoon alle mogelijke akkoorden en toonladders kunt spelen zonder
verder na te denken over de noten die deze akkoorden of toonladder bevatten. Hiermee omzeil ik
het systeem van de kwintencirkel. Het derde onderwerp is noodzakelijk om te kennen omdat alle
andere mogelijke onderwerpen die mijn methode behandelt vanuit de kerktoonladders worden
beredeneerd.

Onderwerpen in de methode
Met de informatie uit de basis van de methode kun je alle mogelijke muziektheorie uit mijn methode
toepassen. Omdat de deelnemers aan dit onderzoek maar een beperkte tijd hebben om met de
methode te werken heb ik ervoor gekozen om een select aantal onderwerpen te behandelen.
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Akkoorden

Het spelen van de kerktoonladders

Voor informatie over de methode: info@sanneverbogt.nl
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Gealtereerde toonladder en spaans phrygische toonladder
Analyseren van een nummer
Voor informatie over de methode: info@sanneverbogt.nl
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Toevoegingen in akkoorden

Tussendominantakkoord

Voor informatie over de methode: info@sanneverbogt.nl

Conclusie
Met deze methode wordt de muziektheorie visueel op de basgitaarhals. Door te denken in
intervallen in plaats van noten maakt het niet meer uit in welke toonsoort je speelt. Daarnaast
worden de toonladders aan akkoorden gelinkt. Ook wanneer er uitzonderingen zijn in een
akkoordenschema is het op papier en op de basgitaar visueel wat er verandert. Na het bestuderen
van de basis is de rest van de muziektheorie snel duidelijk, overzichtelijk en zonder veel na te denken
te spelen op de basgitaar.
Voor de uitgebreide versie van de methode: zie de bijlage.
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De opzet van het onderzoek
Inleiding
Om deze methode te onderzoeken heb ik een experiment opgezet. Ik ga 25 bassisten een klein
gedeelte van mijn methode aanbieden. Deze deelnemers verschillen van leeftijd, geslacht,
woonplaats, ervaring op de basgitaar, muzikale voorkeur, motivatie, ambitie en muziektheoriekennis.
Deze 25 deelnemers zijn verdeeld in twee groepen:
11 deelnemers krijgen van mij persoonlijk les.
14 deelnemers krijgen de methode toegestuurd.
Ik geef 5 individuele lessen, verdeeld over 6 weken. Ik heb 1 week extra berekend voor mogelijke
uitval vanwege de herfstvakantie of ziekte.
De deelnemers die werken met het boek krijgen 6 weken de tijd om de methode door te nemen. Zij
zijn wel in de gelegenheid te allen tijde vragen aan mij te stellen via de mail.
Iedere deelnemer werkt met mijn methode, welke ik als PDF heb opgestuurd. Deze methode bevat
een aantal documenten: blokken met de informatie, bijlage met extra informatie, werkbladen en
antwoorden van de werkbladen, tips met betrekking tot het instuderen van de stof en audio bij een
aantal opgaven van de werkbladen.
Alles buiten de blokken met informatie is extra en hoeft niet doorgenomen te worden om de
methode te begrijpen. De werkbladen met de antwoorden en audio zijn er om de – redelijk
compacte – informatie in de blokken te verduidelijken en de bijlage is er om extra informatie te
geven welke in de praktijk handig kan zijn, zoals bijvoorbeeld akkoordsymbolen.
Alle onderwerpen in deze methode zijn relevant voor iedere bassist van ieder niveau.
Ik onderzoek niet of ik mijn methode goed op papier heb gezet, maar of de methode bruikbaar is. Ik
heb uiteraard geprobeerd mijn methode zo goed mogelijk te verwoorden, maar een methode goed
opschrijven is een onderzoek op zich. Daarom is iedere deelnemer in de gelegenheid mij vragen te
stellen wanneer er onduidelijkheid ontstaat door mijn manier van schrijven.
De methode is in deze scriptie bijgevoegd als bijlage.
De lessen zijn verdeeld in 11 blokken, welke, in tegenstelling tot het echte boek dat ik ooit wil
uitgeven, in chronologische volgorde moeten worden behandeld. Ik heb daarvoor gekozen zodat de
onderzoeksresultaten niet afhankelijk zijn van de keuzes in onderwerpen van iedere deelnemer.
Het is niet het streven dat iedere deelnemer na deze 6 weken alle 11 blokken heeft doorgenomen.
Iedere deelnemer werkt in zijn/haar eigen tempo, dus het resultaat in aantal blokken is afhankelijk
van de beschikbare tijd, het niveau en de ambitie van de deelnemer. Ik ga niet onderzoeken hoe snel
iedereen zich deze methode kan aanleren, maar of datgene wat iemand heeft geleerd, voor hem of
haar ook bruikbaar is.
Mijn onderzoeksresultaat bestaat uit twee metingen:
1. Vindt iedere deelnemer deze methode bruikbaar voor zichzelf?
2. Is iedere deelnemer vooruitgegaan?
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Met deze twee metingen kan ik mijn vraag ‘Is mijn eigen geschreven muziektheoriemethode voor
basgitaar bruikbaar voor iedere bassist van ieder niveau?’ beantwoorden. Het woord ‘bruikbaar’
verdeel ik onder in deze twee metingen; de deelnemer kan het zelf bruikbaar vinden, maar ook aan
de hand van de vooruitgang in muziektheorie kan gemeten worden of deze methode (daadwerkelijk)
bruikbaar is.
De metingen worden gedaan door middel van enquêtes. Er is 1 enquête bij aanvang van het
onderzoek en 1 enquête na afloop van het onderzoek. Deze enquêtes zijn exact hetzelfde van opzet.
De enquêtes bestaan beide uit vier onderdelen, welke weer onderverdeeld kunnen worden in twee
onderdelen: schriftelijk en praktijk.
Het eerste schriftelijke onderdeel is een algemeen gedeelte, het tweede schriftelijke onderdeel
bestaat uit een aantal muziektheoretische vragen. Het eerste praktijkonderdeel is een algemeen
gedeelte, het tweede praktijkonderdeel bestaat uit een aantal muziektheoretische vragen.
Na het invullen van beide enquêtes kan ik conclusies trekken uit de antwoorden. Dit doe ik samen
met Frédérique Verhagen.

Opzet van de methode
De uitdaging van het maken van de methode voor dit onderzoek zit voornamelijk in het verschil in
niveau van de deelnemers. Voor iedere deelnemer moet dit boek interessante informatie bevatten
en moet deze informatie duidelijk en behapbaar zijn.
Deze methode is chronologisch gemaakt zodat iedere deelnemer de informatie in dezelfde volgorde
krijgt. De methode hangt op aan de basis. Vanuit die basis worden er 5 onderwerpen behandeld. De
basis en de onderwerpen samen bevatten 11 blokken.
Basis

De basis
toepassen op de
basgitaar

Analyseren van
een
akkoordenschema

Andere type
toonladders

Analyseren van
uitzonderingen in
een
akkoordenschema

Toevoegingen in
akkoorden

Blok 3

Blok 4 t/m Blok 7

Blok 8 & Blok 9

Blok 10

Blok 11

Alle onderwerpen in deze methode zijn voor iedere bassist van ieder niveau relevant. Niet iedere
deelnemer zal zich bewust zijn al praktisch te maken gehad te hebben met de diverse onderwerpen,
maar dat betekent niet dat ze deze niet meteen in hun praktijk kunnen toepassen. Deze
muziektheorie is namelijk te gebruiken in iedere muziekstijl binnen de Westerse muziek.
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Naast de blokken met informatie bevat deze methode ook een bijlage met extra informatie,
werkbladen en antwoorden om de informatie uit de blokken te verduidelijken, tips met betrekking
tot het instuderen van de stof en audio bij een aantal opgaven uit de werkbladen. Als extra is er ook
nog een Finale waarin alle onderwerpen uit de methode samen komen in een opdracht.
Alleen de blokken met informatie zijn nodig om deze methode te begrijpen. De rest kan echter wel
de informatie uit de blokken verduidelijken.

Blok 1

Bijlage

Tips

Blok 2

Blok 3

Werkbladen &
antwoorden

Blok 4

Werkbladen &
antwoorden

Tips

Blok 5

Bijlage

Blok 6

Bijlage

Werkbladen &
antwoorden

Audio

Blok 7

Bijlage

Werkbladen &
antwoorden

Audio

Blok 8

Werkbladen &
antwoorden

Blok 9

Werkbladen &
antwoorden

Blok 10

Bijlage

Werkbladen &
antwoorden

Blok 11

Werkbladen &
antwoorden

Extra

Finale

Audio

Audio
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Opzet van de enquêtes
Inleiding

De conclusies van dit onderzoek worden getrokken uit de resultaten van de eerste en tweede
enquête. Voor dit onderdeel werk ik samen met Frédérique.
De eerste enquête wordt afgenomen bij aanvang van het onderzoek, de tweede enquête wordt
afgenomen na afloop van het onderzoek. Deze enquêtes zijn exact hetzelfde van opzet en bestaan uit
twee hoofdonderdelen, welke weer onderverdeeld kunnen worden in twee onderdelen.

Enquête

Schriftelijk
onderdeel

Algemene vragen

Praktijkonderdeel

Muziektheoretische
vragen

Algemene vragen

Muziektheoretische
vragen

Om een goed inzicht te krijgen in de mate van verbetering van iedere deelnemer zijn de
muziektheoretische vragen van het schriftelijke gedeelte in beide enquêtes hetzelfde. Dit geldt ook
voor de muziektheoretische vragen in het praktijkonderdeel. Het verschil in beide enquêtes zit in
een kleine variatie welke geen invloed heeft op de moeilijkheidsgraad van het antwoord.

De eerste enquête

Het eerste onderdeel

Het derde onderdeel van de enquêtes is niet van invloed op het eindresultaat. De deelnemers
beantwoorden in de camera een selectie van de vragen van het algemene deel van het schriftelijk
onderdeel. Dit is gedaan om deze antwoorden in een video te verwerken om een snelle indruk van
de methode te geven in een compilatievideo tijdens de presentatie van dit onderzoek.
Het eerste onderdeel van de eerste enquête bestaat uit de algemene schriftelijke vragen. Deze
vragen zijn bedoeld om erachter te komen wie deze deelnemer is.
De eerste vragen gaan over de naam, leeftijd en woonplaats van de deelnemer.
Vraag
Naam
Leeftijd
Woonplaats

Type vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag

15

De volgende vragen gaan over de ervaring op basgitaar, en het bespelen andere instrumenten.
Vraag
Hoeveel jaar speel je basgitaar?

Type vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Speel je ook een ander instrument?

Meerkeuze, meerdere
antwoorden mogelijk

Hoeveel uur besteed je gemiddeld per week aan het studeren
op basgitaar?

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Op welk van deze onderdelen studeer je?

Meerkeuze, meerdere
antwoorden mogelijk

Welke muziekstijlen vind je leuk om te spelen?
Kijk voor de genreverdeling op
nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_muziekstijlen_per_genre#R.26B

Meerkeuze, meerdere
antwoorden mogelijk

Wat voor nummers speel je?

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Antwoord bij de vraag ‘Wat voor nummers speel je?’: covers of
covers en eigen werk:
Hoe kom je aan de partijen voor de nummers?

Meerkeuze, meerdere
antwoordenmogelijk

Antwoord bij de vraag ‘Wat voor nummer speel je?’: eigen werk
of covers en eigen werk:
Welk aandeel heb jij in het schrijven van een eigen nummer?

Meerkeuze, meerdere
antwoorden mogelijk

Speel je basgitaar in een band of orkest?

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Mogelijkheden
0 – 1 jaar
2 – 4 jaar
5 – 7 jaar
Langer dan 7 jaar
Nee
Ja, een snaarinstrument
Ja, een slagwerkinstrument
Ja, een blaasinstrument
Ja, een toetsinstrument
Ja, een strijkinstrument
Ja, vocaal
Minder dan 1 uur
1 – 2 uur
3 – 4 uur
5 – 6 uur
7 – 8 uur
9 – 10 uur
11 – 12 uur
Meer dan 12 uur
Techniek
Toonladder
Muziektheorie
Gehoortraining
Overzicht van de hals
Sound
Timing
Nummers instuderen
Niet van toepassing
Elektronische muziek
Folk en wereldmuziek
Jazz
Latin
Levens- en volksliederen
Klassiek
Pop
R&B
Rock
Covers
Eigen werk
Covers en eigen werk
Ik lees tablatuur/tabs
Ik lees een partij met
noten
Ik lees akkoordenschema’s
Mijn leraar zoekt mijn
partijen uit
Ik zoek mijn partijen uit op
gehoor
Ik verzin zelf een nieuwe
partij
Ik verzin zelf een baspartij
Ik verzin zelf hele nummers
Ik speel de partij die
iemand anders verzonnen
heeft
Ja
Nee, maar wel gedaan
Nee
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De volgende vragen gaan over de ambitie en motivatie van de deelnemer.
Vraag
Op een schaal van 1 tot 10, hoe schat je je niveau als
bassist in? 1 is laagst, 10 is hoogst.

Type vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Op een schaal van 1 tot 10, op welk niveau als bassist wil
je uiteindelijk terechtkomen? 1 is laagst, 10 is hoogst.

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Op een schaal van 1 tot 10, hoe schat je je niveau in
muziektheorie in? 1 is laagst, 10 is hoogst.

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Op een schaal van 1 tot 10, op welk niveau in
muziektheorie wil je uiteindelijk terechtkomen? 1 is
laagst, 10 is hoogst.

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Waarom heb je je opgegeven voor dit onderzoek?
Wat hoop je van de lessen uit dit onderzoek te leren?

Open vraag
Open vraag
Open vraag

Mogelijkheden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De laatste vragen gaan over de ervaring met muziektheorie.
Vraag
Heb je ooit lessen in muziektheorie gevolgd?
Welke onderdelen in de muziektheorie heb je ooit
bestudeerd?

Maak je bewust gebruik van toonladders als je speelt?

Type vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, meerdere
antwoorden mogelijk

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Mogelijkheden
Ja
Nee
Ritmische scholing
Noten lezen
Gehoortraining
Harmonisch inzicht
Niet van toepassing
Ja
Nee
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Soleer je?

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Open vraag

Improviseer je?

De tweede enquête

Zo ja, op welke manier improviseer je?
Zo nee, waarom niet?

Ja
Nee
Ja
Nee

Het eerste onderdeel van de tweede enquête bestaat uit de algemene schriftelijke vragen. Deze
vragen zijn bedoeld om erachter te komen wat de deelnemer van de methode vond en waarom.
De eerste twee vragen gaan over de naam van de deelnemer en of deze deelnemer persoonlijk les
heeft gekregen van mij.
Vraag
Naam
Heb je persoonlijk les gehad van
Sanne?

Type vraag
Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord mogelijk

Mogelijkheden
Ja
Nee

De volgende vragen gaan over de tijdsbesteding aan deze methode.
Vraag
Tot en met welk Blok ben je gekomen?

Type vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Heb je gebruik gemaakt van het document 'Bijlage
blokken'?

Meerkeuze, meerdere
antwoorden mogelijk

Vond je de informatie in het document 'Bijlage blokken'
nuttig?

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Vond je de informatie in de documenten 'Werkbladen
blokken' en 'Antwoorden werkbladen blokken' nuttig?

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Heb je gebruik gemaakt van het document 'Tips'?

Open vraag
Meerkeuze, meerdere
antwoorden mogelijk

Vond je de informatie in het document 'Tips' nuttig?

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Heb je gebruik gemaakt van de Audio?

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Vond je de audio nuttig?

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Mogelijkheden
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
Blok 10
Blok 11
Nee
Ja, de bijlage van Blok 1
Ja, de bijlage van Blok 5
Ja, de bijlage van Blok 6
Ja, de bijlage van Blok 7
Ja, de bijlage van Blok 10
Ja
Nee
Niet van toepassing
Ja
Nee
Niet van toepassing
Nee
Ja, de tips van Blok 1
Ja, de tips van Blok 3
Ja
Nee
Niet van toepassing
Nee
Ja, de audio van Blok 6
Ja, de audio van Blok 7
Ja, de audio van Blok 10
Ja, de audio van de Finale
Ja
Nee
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Niet van toepassing
Licht de vorige vraag toe.
Hoeveel uur heb je gemiddeld per week besteed aan het
bestuderen van dit boek?

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 1?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 2?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 3?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Bok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
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Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 4?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 5?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 6?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 7?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur

20

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 8?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 9?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 10?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Hoeveel uur heb je in totaal besteed aan Blok 11?
(inclusief bijlage, werkbladen, antwoorden, tips en
audio)

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur
Ik heb geen tijd besteed aan dit
Blok
Minder dan een uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
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11 uur
12 uur
Meer dan 12 uur

In de volgende vragen laat ik de deelnemer een vergelijking maken met de antwoorden die gegeven
zijn in de eerste enquête. Deze vergelijking is gevoelsmatig omdat de deelnemers hun antwoord uit
de eerste enquête niet te zien krijgen.
Vraag
Op een schaal van 1 tot 10, hoe schat je je niveau als
bassist nu in? 1 is laagst, 10 is hoogst.

Type vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Op de lange termijn: denk je dat je je gewenste niveau
als bassist (het antwoord dat je hebt gegeven in de
eerste enquête) kunt halen door middel van deze
methode?
Licht de vorige vraag toe.
Op een schaal van 1 tot 10, hoe schat je je niveau in
muziektheorie nu in? 1 is laagst, 10 is hoogst.

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.
Op de lange termijn: denk je dat je je gewenste niveau in
muziektheorie (het antwoord dat je hebt gegeven in de
eerste enquête) kunt halen door middel van deze
methode?
Licht de vorige vraag toe.
Heb je geleerd wat je hoopte te leren toen je startte met
dit onderzoek?

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Licht de vorige vraag toe.

Open vraag

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Mogelijkheden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ja
Ja, gedeeltelijk
Nee

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ja
Ja, gedeeltelijk
Nee

Ja
Ja, gedeeltelijk
Nee

De volgende vragen gaan dieper in op de specifieke onderdelen uit de methode.
Vraag
Welk(e) Blok(ken) vond je het meest nuttig?

Type vraag
Meerkeuze, meerdere
antwoorden mogelijk

Mogelijkheden
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
Blok 10
Blok 11
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Licht de vorige vraag toe.
Kun je de informatie die je geleerd hebt met deze
methode nu of uiteindelijk toepassen in jouw praktijk als
bassist?
Licht de vorige vraag toe.
Zijn er een specifieke onderdelen uit deze methode
waarvan je blij bent dat je daar nu (meer) kennis van
hebt?

Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Extra keuze bij de vorige vraag:
Anders, namelijk..
Kijk je nu op een andere manier naar muziektheorie?

Open vraag

Licht de vorige vraag toe.
Kijk je nu op een andere manier naar de basgitaarhals?
Licht de vorige vraag toe.

Open vraag
Meerkeuze, meerdere
antwoordenmogelijk

Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Open vraag

Ja
Ja, gedeeltelijk
Nee
Nee
Overzicht van de basgitaarhals
Het kunnen analyseren van
akkoordenschema’s
Het kunnen gebruiken van de
kerktoonladders
Het kunnen gebruiken van de
gealtereerde toonladders
Het kunnen gebruiken van de
spaans phrygische toonladders
Kennis van muziektheoretische
termen

Ja
Nee
Ja
Nee

De laatste vraag uit deze enquête is de hoofdvraag van dit onderzoek. De een-na-laatste vraag is een
uitbreiding op deze hoofdvraag.
Vraag
Zou je andere mensen deze methode aanraden?
Licht de vorige vraag toe.
Conclusie: is deze methode bruikbaar voor jou?

Type vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Mogelijkheden
Ja
Nee

Type vraag
Open vraag

Mogelijkheden

Ja
Nee

Ten slotte is er nog plaats voor opmerkingen.

Het tweede onderdeel

Vraag
Tot slot: heb je nog opmerkingen die je niet in de vragen
kwijt kon?

Het tweede deel is voor beide enquêtes, op een vraag na, exact hetzelfde. Op deze manier kan ik de
vooruitgang in kennis van muziektheoretische begrippen zien. Een vraag is afwijkend gemaakt zodat
de deelnemer niet automatisch het antwoord van de eerste enquête kopieert.
De volgende termen en het analyseren van een schema komen aan bod in de methode. In de
analyses staat per vraag ook in welk Blok dit behandeld is.
Vraag
Kun je alle noten op de basgitaarhals gemakkelijk
vinden?
Ben je bekend met de term interval?
Ben je bekend met de term toonladder?
Ben je bekend met de term akkoord?

Type vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Mogelijkheden
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
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Ben je bekend met de term trappenanalyse?
Ben je bekend met de term ionisch?
Ben je bekend met de term dorisch?
Ben je bekend met de term locrisch?
Ben je bekend met de term spaans phrygisch?
Ben je bekend met de term gealtereerd?
Wat is de eerste trap uit onderstaand schema?
Eerste enquête:
Ab majeur7 | G mineur7 | Bb dominant7 | F mineur7 |
Eb majeur7

Meerkeuze, meerdere
antwoordenmogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Ab majeur7
G mineur7
Bb dominant7
F mineur7
Eb majeur7
Ik weet het niet

Tweede enquête:
Wat is de eerste trap uit onderstaand schema? Gb
majeur7 | F mineur7 | Ab dominant7 | Eb mineur7 | Db
majeur7

Licht de vorige vraag toe.
Ben je bekend met de term tussendominant?
Ben je bekend met de term toevoegingen in akkoorden?

Gb majeur7
F mineur7
Ab majeur7
Eb mineur7
Db majeur7
Ik weet het niet
Open vraag
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk
Meerkeuze, 1 antwoord
mogelijk

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Het derde onderdeel heeft geen invloed op de resultaten van het onderzoek. Dit videodeel is puur
bedoeld om een snelle indruk van de methode te geven in een compilatievideo tijdens de presentatie
van dit onderzoek. In dit onderdeel komt een selectie van de vragen uit het eerste onderdeel van
beide enquêtes aan bod.
De eerste enquête

Het derde onderdeel

Ben je bekend met de term vijfklank?

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

In het derde onderdeel van de eerste enquête beantwoorden de deelnemers de volgende vragen:
Wat is je naam?
Wat is je leeftijd?
Hoeveel jaar speel je basgitaar?
Hoe vaak studeer je in de week en wat studeer je dan?
Welke muziekstijl(en) vind je leuk om te spelen?
Speel je in een band of orkest?
Waarom heb je je opgegeven voor dit onderzoek?
Wat hoop je van de lessen uit dit onderzoek te leren?

24

De tweede enquête

Het vierde onderdeel

In het derde onderdeel van de tweede enquête beantwoorden de deelnemers de volgende vragen:
Wat is je naam?
Wat is je woonplaats?
Tot en met welk blok ben je gekomen?
Wat vind je van deze methode? Waarom vind je deze methode wel of niet
handig/nuttig/leuk/leerzaam/gemakkelijk/efficiënt etc?
Zijn er specifieke onderdelen uit deze methode voor jou nuttig? Welke zijn dat en waarom?
Kijk je nu met andere ogen naar de basgitaarhals?
Kijk je nu met andere ogen naar muziektheorie?
Kun je de informatie die je geleerd hebt met deze methode nu of uiteindelijk toepassen in jouw
praktijk als bassist?
Zou je andere mensen deze methode aanraden?
Conclusie: is deze methode bruikbaar voor jou?
Heb je nog andere opmerkingen die je graag kwijt wil?

Het tweede deel is voor beide enquêtes bijna hetzelfde. Op deze manier kan ik de vooruitgang van de
deelnemer goed meten. De meeste vragen hebben een kleine afwijking zodat de deelnemer niet
automatisch de antwoorden van de eerste enquête kopieert. Deze afwijkingen in de vragen van de
tweede enquête hebben geen invloed op de moeilijkheidsgraad van de vragen ten opzichte van de
eerste enquête. Ook zijn er een paar extra vragen gemaakt in de tweede enquête die nog specifieker
ingaan op de stof uit de methode.
De deelnemers leggen de antwoorden op de vragen vast op video. Deze worden door mij beoordeeld
en de resultaten daarvan vul ik zelf in in hetzelfde programma als waarin de deelnemers de enquêtes
invullen (www.enquetemaken.be). Daarvoor heb ik de antwoorden verdeeld in een puntensysteem.
Wanneer een vraag goed of fout beantwoord kan worden, is de antwoordmogelijkheid 0 (is fout) of 1
(is goed). Wanneer er bijvoorbeeld wordt gevraagd een toonladder op drie manieren te spelen is de
antwoordmogelijkheid 0 goed, 1 goed, 2 goed en 3 goed.
Eerste enquête
Speel de noot g op drie verschillende
plaatsen op de basgitaarhals.

Tweede enquête
Speel de noot a op drie verschillende
plaatsen op de basgitaarhals.

Speel de noot eb op drie verschillende
plaatsen op de basgitaarhals.

Speel de noot db op drie verschillende
plaatsen op de basgitaarhals.

Speel de noot b op vijf verschillende
plaatsen op de basgitaarhals.

Speel de noot f op vijf verschillende
plaatsen op de basgitaarhals.

Speel het interval reine kwart, oftewel 4,
op de basgitaarhals. Je mag zelf bepalen
op welke noot je begint.
Speel het interval grote terts, oftewel 3, op
de basgitaarhals. Je mag zelf bepalen op

Speel het interval reine kwint, oftewel 5,
op de basgitaarhals. Je mag zelf bepalen op
welke noot je begint.
Speel het interval grote sext, oftewel 6, op
de basgitaarhals. Je mag zelf bepalen op

Punten
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
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welke noot je begint.
Speel het interval klein septiem, oftewel
b7, op de basgitaarhals. Je mag zelf
bepalen op welke noot je begint.
Speel vier verschillende toonladders die je
kent en noem daarbij, als je dat weet, ook
de naam van de toonladder.

welke noot je begint.
Speel het interval kleine secunde, oftewel
b2, op de basgitaarhals. Je mag zelf
bepalen op welke noot je begint.
Speel vier verschillende toonladders die je
kent en noem daarbij, als je dat weet, ook
de naam van de toonladder.

Speel drie akkoorden die je kent in losse
noten en noem daarbij, als je dat weet,
ook de naam van het akkoord.

Speel drie akkoorden die je kent in losse
noten en noem daarbij, als je dat weet,
ook de naam van het akkoord.

Speel de ionische toonladder op drie
manieren (denk daarbij aan
vingerzettingen). Je mag zelf bepalen op
welke noot je begint.
Speel de dorische toonladder op drie
manieren (denk daarbij aan
vingerzettingen). Je mag zelf bepalen op
welke noot je begint.

Speel de ionische toonladder op drie
manieren (denk daarbij aan
vingerzettingen). Je mag zelf bepalen op
welke noot je begint.
Speel de dorische toonladder op drie
manieren (denk daarbij aan
vingerzettingen). Je mag zelf bepalen op
welke noot je begint.

Speel de locrische toonladder op drie
manieren (denk daarbij aan
vingerzettingen). Je mag zelf bepalen op
welke noot je begint.
Speel een van de zogenoemde
gealtereerde toonladders. Je mag zelf
bepalen op welke noot je begint.
Speel een van de zogenoemde spaans
phrygische toonladders (deze toonladder
wordt ook wel harmonisch mineur
genoemd). Je mag zelf bepalen op welke
noot je begint. toevoegingen in
akkoorden?
Kun je de toonladders spelen op de
akkoorden bij het onderstaande schema?
Ab majeur7 | G mineur7 | Bb dominant7 |
F mineur7 | Eb majeur7

Speel de locrische toonladder op drie
manieren (denk daarbij aan
vingerzettingen). Je mag zelf bepalen op
welke noot je begint.
Speel een van de gealtereerde
toonladders. Je mag zelf bepalen op welke
noot je begint.
Speel een van de spaans phrygische
toonladders. Je mag zelf bepalen op welke
noot je begint.

0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
0
1

Kun je de toonladders spelen op de
akkoorden bij het onderstaande schema?
Gb majeur7 | F mineur7 | Ab dominant7 |
Eb mineur7 | Db majeur7

0
1
2
3
4
5
Maximaal haalbaar aantal punten: 44

Extra vragen tweede enquête
Speel de vierde trap van de gealtereerde
toonladderreeks. Je mag zelf bepalen op
welke noot je begint.
Speel de tweede trap van de spaans
phrygische toonladderreeks. Je mag zelf
bepalen op welke noot je begint.
Kun je de toonladders spelen op de
akkoorden bij het onderstaande schema?
A majeur | B majeur | E majeur
Kun je de toonladders spelen op de

Punten
0
1
0
1
0
1
2
3
0
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akkoorden bij het onderstaande schema?
Het eerste akkoord is de eerste trap.
D majeur7 | F# dominant7 | B mineur7
Kun je de toonladders spelen op de
akkoorden bij het onderstaande schema?
E mineur7 b9| A mineur7 | A dominant7 |
D mineur7 | D dominant7 | G dominant7 |
C majeur7

1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7
Maximaal haalbaar aantal punten: 15

Opzet van de statistische analyses

Algemeen

Om een beeld te krijgen van de deelnemers analyseer ik de volgende gegevens:

Tijdsbesteding methode

Uit alle gegevens die voortkomen uit de enquêtes kunnen veel statistische analyses worden gemaakt.
Om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag; ‘Is mijn eigen geschreven muziektheoriemethode
voor basgitaar bruikbaar voor iedere bassist van ieder niveau?’ ga ik de volgende analyses maken:

Om een beeld te krijgen van de tijdsbesteding aan de methode analyseer ik de volgende gegevens:

Aantal deelnemers aan het onderzoek
Leeftijd deelnemers
Geslacht deelnemers
Woonplaats deelnemers
Aantal jaar ervaring op basgitaar
Hoeveel uur gemiddeld per week aan studie op de basgitaar wordt gespendeerd
Voorkeur muziekstijl
Of en welke andere instrumenten de deelnemers spelen
Spelen de deelnemers in een band of orkest
Wat voor soort nummers de deelnemers spelen
Op welke onderdelen er wordt gestudeerd en hoeveel procent daarvan de stof is die ook in de
methode zit
Lessen gevolgd in muziektheorie
Bestudeerde onderdelen in muziektheorie
Of de deelnemers improviseren
Of de deelnemers bewust gebruik maken van toonladders bij het spelen
Of de deelnemers soleren

Persoonlijk les of boek
Tot welk Blok de deelnemers zijn gekomen
Van welke extra documenten (bijlage, werkbladen en antwoorden, tips, audio) gebruik is gemaakt
Gemiddelde tijd per week bestuderen van deze methode
Gemiddelde tijd besteed aan bestuderen per Blok
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Mening over de methode Vergelijking start- en eindniveau

Met de gegevens uit de eerste en tweede enquête kan ik vergelijkingen maken met betrekking tot
het start- en eindniveau:

Conclusie Opvallende gegevens

Ook licht ik de opvallende gegevens die uit de onderzoeksresultaten naar voren komen uit. Denk
daarbij aan deelnemers met een opvallende vooruitgang en deelnemers met opvallende antwoorden
op de algemene vragen.

Vergelijking in ingeschatte niveau in muziektheorie; ingeschatte niveau voor de methode, ambitie en
ingeschatte niveau na de methode, per persoon en als groep.
Vergelijking in ingeschatte niveau als bassist; ingeschatte niveau voor de methode, ambitie en
ingeschatte niveau na de methode, per persoon en als groep.
Vergelijking schriftelijk onderdeel muziektheoretische vragen, per persoon en als groep.
Vergelijking praktijkonderdeel muziektheoretische vragen, per persoon en als groep met daarbij ook
aangegeven tot welk Blok de deelnemer is gekomen en de tijdsbesteding gemiddeld per week.

Om een beeld te krijgen van de mening over de methode analyseer ik de volgende gegevens:
Welk(e) Blok(ken) door de deelnemers als meest nuttig worden beschouwd in percentage van het
aantal deelnemers dat het Blok voltooide.
Of er wordt gedacht gewenste niveau in muziektheorie te halen dmv deze methode.
Of er wordt gedacht gewenste niveau als bassist te halen dmv deze methode.
Of de deelnemer heeft geleerd wat hij/zij hoopte bij aanvang van het onderzoek.
Of er wordt gedacht de geleerde informatie nu of uiteindelijk toe te kunnen passen in de eigen
praktijk als bassist.
Specifieke onderdelen waar de deelnemer blij is (meer) kennis van te hebben
Of de deelnemers na dit onderzoek een andere kijk op muziektheorie hebben
Of de deelnemers na dit onderzoek een andere kijk op de basgitaarhals hebben
Of de deelnemers andere mensen deze methode zouden aanraden
Of de deelnemers deze methode bruikbaar vinden voor zichzelf

Met de gegevens uit de statistieken kan ik een onderbouwde conclusie trekken met betrekking tot de
hoofdvraag: ‘Is mijn eigen geschreven muziektheoriemethode voor basgitaar bruikbaar voor iedere
bassist van ieder niveau?’. Deze conclusie zal bestaan uit het antwoord op de hoofdvraag welke
letterlijk is gesteld in de tweede enquête en de verklaring van de vooruitgang en mening van de
deelnemers.
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De voortgang van het onderzoek
Compacte tijdslijn

Tijdslijn
Hieronder staat een compacte tijdslijn met daarin de belangrijkste fases uit het onderzoek. Onder
deze tijdslijn staat per onderwerp een korte uitleg.

27 juni
Oproep geplaatst
Het onderzoek is gestart met het plaatsen van een oproep op mijn website (www.sanneverbogt.nl)
en mijn Facebook-pagina. Vakblad de Bassist deelde deze post via hun Facebook-pagina. Binnen drie
dagen volgden 43 aanmeldingen.
week van 1 juli
Opzet onderzoek wordt veranderd
De opzet van het onderzoek wordt veranderd door de beslissing iedereen deel te laten nemen aan
het onderzoek. Omdat niet iedereen persoonlijk les kan krijgen zal de methode worden
uitgeschreven in een boek. Op deze manier wordt het onderzoek ook minder beïnvloed door mijn
didactische vaardigheden.
week van 15 juli
Boek is af
Het boek is af en zal worden getest.
25 juli
Frédérique Verhagen
Om de onderzoeksvraag ook wetenschappelijk te beantwoorden heb ik contact opgenomen met
Frédérique, studente bedrijfskunde. Zij gaat mij ondersteunen bij het groeperen en met het trekken
van statistische conclusies uit de gegevens uit de enquêtes.
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12 augustus
Keuze voor geïnteresseerden
Iedere geïnteresseerde ontvangt een mail met daarin de keuze om persoonlijk les te krijgen, de
methode alleen via het boek te bestuderen of om af te zien aan deelname van het onderzoek.
10 september
Bevestiging ruimte Codarts
De bevestiging voor het reserveren van een ruimte op Codarts is binnen.
12 september
Indeling groepen gemaakt
Iedere geïnteresseerde in ingedeeld in een van de volgende groepen: ‘les in Rotterdam’, ‘les in
Roosendaal’ of ‘boek’.
16 september
Eerste enquête
De eerste enquête is opgestuurd.
23 september
Start van de onderzoeksperiode
De start van de onderzoeksperiode. 25 deelnemers zullen meedoen aan dit onderzoek.
30 september
Document ‘Tips’ toegevoegd
In de lessen en per e-mail kreeg ik veel dezelfde vragen met betrekking tot het snel instuderen van
Blok 1 en Blok 2. Daarom heb ik besloten om een document met de naam ‘Tips’ te maken om
veelgestelde vragen in te beantwoorden.
4 november
Einde onderzoeksperiode
Het einde van de onderzoeksperiode.
4 november
Tweede enquête
De tweede enquête is opgestuurd.
3 december
Deadline inleveren enquêtes
De deadline voor het inleveren van de tweede enquête. Van 4 deelnemers krijg ik het
praktijkonderdeel niet retour. Zij zullen uit de analyse van het praktijkonderdeel worden gehouden
maar nog wel meegaan in de analyse van het schriftelijke onderdeel.
4 december
Analyse enquêtes
Fréderique gaat de analyses maken uit de enquêtes.

30

27 juni 2013

Uitgebreide tijdslijn

Hieronder staat per datum aangegeven en uitgebreid uitgelegd welke voortgang het onderzoek heeft
gemaakt.

Het onderzoek is gestart met het plaatsen van een oproep op mijn website (www.sanneverbogt.nl)
en mijn Facebook-pagina. Vakblad de Bassist deelde deze post via hun Facebook-pagina.

Tot mijn verbazing stroomde mijn Postvak IN in een paar uur vol.
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30 juni

______________________________________________________________________________
Na drie dagen had ik een totaal van 43 aanmeldingen via mijn e-mailadres en Facebook.
Een aantal reacties die ontving:
‘Wil theorie kunnen toepassen op bas, liefst improviserend.’
‘Ik ben bassist en heel benieuwd of ik vooruit kan komen met jouw lestheorie. Ik zit al jaren vast en
kan dus wel wat hulp gebruiken. Ik speel zo'n drie keer week in samengestelde bezettingen en/of
jamsessies. Ben autodidact en leergierig en wil graag meewerken aan dit onderzoek.’
‘Ik heb wel wat muziektheorie achter de rug - in de zin van dat ik het een en ander wel heb gelezen en
workshops/masterclasses over het een of ander heb gehad (II-V-I, substitutie akkoorden, een aantal
toonladders), maar veel raakt al snel in de vergetelheid, of ik krijg geen of amper kans om het toe te
passen in verband met de bands waar ik in speel.’
‘Ik merk dat ik het improviseren nog erg moeilijk vind en wil daar nog meer over leren.’
‘Ik heb een tijd les gehad, maar dat was eigenlijk een gitaardocent. Hij hielp me nooit de baslijn uit te
zoeken, maar gaf me alleen de akkoorden. Zodoende ben ik noodgedwongen zelf steeds beter gaan
luisteren, om de trucjes en technieken eruit te vissen. Momenteel speel ik dus vooral op gehoor en wil
eigenlijk meer leren over techniek en de theorie erachter.’
‘Theorie vind ik interessant en weet er wel het nodige van maar "het geheel" overzie ik niet genoeg
om daarmee creatief aan de slag te kunnen (lees: improviseren) omdat ik aanhik tegen het taaie
studeren. Maar toch mis ik dat soms! Daarom mijn reactie op je oproep.’
‘Ik kan nog niet echt uit de voeten met bassolo's.’

De week van 1 juli

_______________________________________________________________________________
In de week van 1 juli besloot ik om iedereen deel te laten nemen aan het onderzoek. Daarvoor moest
de opzet van mijn onderzoek veranderd worden, omdat het qua tijdsindeling voor mij lastig wordt
om 43 mensen, woonachtig in alle delen van Nederland, individueel les te gaan geven. Ik besloot om
de lessen helemaal uit te schrijven en samen met werkbladen en een bijlage aan te bieden als boek.
Een klein aantal van alle deelnemers zal ik individuele lessen gaan geven en de rest krijgt van mij dit
boek om er zelf mee aan de slag te gaan.
Ik heb de beslissing om deze methode ook in boekvorm te onderzoeken niet alleen genomen puur
om iedereen mee te kunnen laten doen, maar ook als verdieping van het onderzoek. Wanneer ik zelf
les geef, zullen mijn didactische vaardigheden invloed hebben op het onderzoeksresultaat. De
onderzoeksvraag zal nu, door het gebruik van twee lesmanieren, objectiever worden beantwoord.
Daarnaast wil ik deze methode, in uitgebreidere vorm, ooit als boek uitgeven en dan moet de
methode zonder mij als docent ook succesvol zijn. Een mooie manier om dat alvast te testen!

De wek van 15 juli

_______________________________________________________________________________
Het boek is, op een paar audiofragmenten na, af. Alvorens ik dit boek ga aanbieden, wat in de
planning op half september zal gebeuren, wordt het eerst gecontroleerd door een ‘testpersoon’.
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Deze testpersoon is een amateurtrompettist met weinig kennis van muziektheorie en de basgitaar.
Hij gaat dit boek kritisch bekijken en waar nodig verbeterpunten aangeven. Dit om ervoor te zorgen
dat mijn onderzoeksresultaten niet negatief zullen zijn vanwege de moeilijkheidsgraad van het boek.
Omdat ik al meer dan drie jaar gebruik maak van deze methode is voor mij alles logisch en duidelijk,
maar daardoor kan het zijn dat ik onderwerpen niet uitgebreid genoeg uitleg in het boek. Deze
testpersoon ziet deze methode voor het eerst en kan het daarom objectiever beoordelen.

25 juli

_______________________________________________________________________________
Om de onderzoeksvraag ook wetenschappelijk te beantwoorden heb ik contact opgenomen met
Frédérique, studente bedrijfskunde. Zij gaat mij ondersteunen bij het groeperen en met het trekken
van statistische conclusies uit de gegevens uit de enquêtes. In de komende weken gaat zij de
enquête die ik tegelijkertijd met het schrijven van het boek heb opgesteld, bekijken en eventuele
aanpassingen communiceren zodat uit de enquête ook wetenschappelijke conclusies kunnen worden
getrokken.

12 augustus

_______________________________________________________________________________
Na mijn vakantie kreeg ik een positief bericht van mijn testpersoon, wat voor mij het licht op groen
zette om alle geïnteresseerden te mailen. Zij krijgen daarbij drie keuzemogelijkheden:
- Persoonlijk les van mij, in Rotterdam of in Roosendaal.
- Les via het boek.
- Afzien van deelname aan het onderzoek.
Al snel ontving ik weer vele reacties. Tot mijn verbazing waren er veel mensen die nog steeds
persoonlijk les wilden hebben en daar zelfs anderhalf uur reizen voor over hadden. Slechts een paar
mensen haakten af vanwege tijdgebrek, vakantie of lessen elders.

23 augustus

__________________________________________________________________________________
Ik heb een herinneringsmail gestuurd aan de paar geïnteresseerden die nog niet hebben geantwoord
op mijn vorige e-mail.

31 augustus

__________________________________________________________________________________
Ik heb een e-mail gestuurd naar Codarts om een ruimte te reserveren voor een aantal weken op
donderdagavond.

__________________________________________________________________________________
10 september
20132013

De reservering van een ruimte op Codarts is binnen.
__________________________________________________________________________________
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12 september

Iedereen is ingedeeld in drie groepen: ‘boek’, ‘les in Rotterdam’ en ‘les in Roosendaal’. In totaal
hebben 18 mensen zich opgegeven voor de lessen via het boek, 7 mensen hebben zich opgegeven
voor les in Roosendaal en 10 mensen hebben zich opgegeven voor les in Rotterdam. De mensen die
persoonlijk les van mij willen hebben vanaf dit moment de mogelijkheid om tijden in te plannen.

14 september

Frédérique en ik kwamen bij elkaar om de enquêtes een laatste controle te geven.
De schriftelijke enquêtes worden via internet gemaakt via de website www.enquetemaken.be. De
resultaten van deze enquête worden automatisch in Excel gezet, het programma waarmee
Frédérique werkt.
Het praktijkonderdeel van de enquête wordt door de deelnemers gefilmd en door mij beoordeeld via
een puntensysteem. Deze punten voer ik ook in via hetzelfde programma.
_________________________________________________________________________________

16 september

De enquête is verzonden per mail naar de deelnemers. In de bijlage heb ik een voorbeeldvideo
geplaatst om de deelnemers te laten zien dat de video goed verstaanbaar moet zijn en de
basgitaarhals goed in beeld moet zijn. De deelnemers hebben een week de tijd om de hele enquête
te maken.

De week van 16 september

Deze week is het boek door de laatste spelling- en grammatica check gegaan.
Deze week zijn er ook nog een aantal mensen afgevallen. Dit zijn de mensen die nog niet de enquête
hebben gemaakt. Een aantal mensen heeft wel het schriftelijke gedeelte gemaakt, maar niet het
praktijkonderdeel.
Ook zijn er een aantal mensen afgevallen omdat we geen geschikte lestijd konden afspreken, heeft
iemand zijn arm gebroken en een aantal mensen hebben in de loop van de weken niet of nauwelijks
meer gereageerd op de mails. Het aantal deelnemers aan dit onderzoek staat nu op 24.

23 september

Dit is de officiële start van de onderzoeksperiode. 13 deelnemers gaan werken met het boek, 6
deelnemers gaan lessen volgen in Roosendaal en 5 deelnemers gaan lessen volgen in Rotterdam.

25 september

__________________________________________________________________________________

Ik ontving een e-mail van een van de deelnemers met daarin onder andere dit bericht:

__________________________________________________________________________________

Je hebt de methode uitgelegd, en ik zie wel een hoop mogelijkheden – ik weet dat ik momenteel redelijk wat toonladders
ken, deze maar weinig gebruik en 'vast' zit binnen een octaaf omhoog. De rest weet ik simpelweg niet te vinden. Er zijn wel
raakvlakken met de theorie die ik al ken, maar het is toch allemaal net iets anders benaderd. Ik ben benieuwd of het lukt om
het droge deel snel te leren, ik weet van mezelf dat dit een hindernis is.

__________________________________________________________________________________
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26 september

Vandaag kreeg ik een telefoontje van een bassist. Hij had van een van de deelnemers aan het
onderzoek gehoord dat de eerste les (op woensdag 25 september) hem zo goed bevallen was en dat
hij hem aanraadde te informeren of er nog plaats was om deel te nemen. Een deelnemer erbij! De
teller staat nu op 25 deelnemers.

29 september

Ik ontving een e-mail van een van de deelnemers met daarin onder andere dit bericht:

september
30 september
30

In de lessen en per e-mail kreeg ik veel dezelfde vragen over het snel instuderen van Blok 1 en Blok 2.
Daarom heb ik besloten om een document met de naam ‘Tips’ te maken om veelgestelde vragen in
te beantwoorden.

7 oktober

__________________________________________________________________________________

Vanwege tijdgebrek door studie geeft deelnemer SE aan geen lessen in Rotterdam meer te volgen
maar verder te werken met het boek.

Ik heb in ieder geval geen spijt dat ik de lange reistijd maar gewoon voor lief genomen heb, dit is nog leuker/interessanter
dan ik dacht!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13 oktober

__________________________________________________________________________________
Ik ontving een e-mail van een van de deelnemers met daarin dit bericht:
Ik wil je nogmaals bedanken dat ik kan deelnemen aan het scriptieonderzoek voor de muziektheorie.
Tot nu toe heb ik het als een duidelijke en overzichtelijke methodiek ervaren. Ik heb dan ook het idee dat het me een betere
basis gaat opleveren in akkoordenkennis en communicatie met medemuzikanten.
Dit boek bevat een goed hulpmiddel om de verschillende vingerzettingen c.q. posities te tonen over de gehele hals. Dit daagt
uit om kritisch te kijken wat tijdens het spelen makkelijkere posities zijn om te pakken.
Er is een mooie opzet om de relatie van de kerktoonladders naar posities op de hals te bekijken.
Op deze wijze is het inzichtelijk krijgen en oefenen van de ladders een overzichtelijke bezigheid (maar wel tijdrovend... :-))
Ik had bij het topic ‘Vierklanken’ echt het idee dat de zaken samenvielen met de theorie achter de toonladders en de
akkoorden. Zaken die je (wellicht) wel intuïtief speelt worden hier mooi inzichtelijk gemaakt.(Gevoelsmatig zijn het dan
vooral de 2e, 4e en 6e toon in de tabel die een setting kunnen verrijken)
In eerste instantie kon ik niet geheel uit de theorie het nut halen van de herkenning van de eerste trap. Na uitleg in de les is
me dit wel duidelijk geworden.(Oftewel: wat kun je in de akkoordsettingen als bassist gaan spelen)
De methodiek is tot dusver zeer duidelijk en overzichtelijk. Wel wordt het (voor me persoonlijk) een kwestie van veel oefenen
om de combinaties en settings "zonder erbij na te denken" te spelen.

15 oktober

__________________________________________________________________________________
Ik ontving een e-mail van een van de deelnemers met daarin onder andere dit bericht:
Overigens: ik had het met mijn contrabasdocent (omdat ik de contrabas sinds kort dus bespeel en daarvoor wat les krijg in
het strijken en bespelen ervan) over jouw methode en hij was ook geïnteresseerd in je methode. Hij (Wiro Mahieu) geeft zelf
les op het conservatorium in Arnhem. Dus dat biedt perspectieven als je het straks eventueel commercieel gaat uitbrengen!
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23 oktober

__________________________________________________________________________________
Ik ontving een e-mail van een van de deelnemers met daarin dit bericht:
Ik ben nu aangekomen bij Blok 8; de gealtereerde toonladders. Alles staat duidelijk beschreven, van gealtereerde ladders
had ik nog niet veel verstand maar ik zie nu dat ze veel lijken op de kerktoonladders. Dat Blok met oefenopgave ga ik deze
week nog even goed doornemen zodat ik dat onder de knie krijg.

4 november

De tweede enquête is per e-mail verstuurd naar alle deelnemers.

5 november

__________________________________________________________________________________

Ik ontving een e-mail van een van de deelnemers met daarin onder andere dit bericht:

__________________________________________________________________________________

Btw, afgelopen improvisatie les ging super goed dank zij jouw stickersysteem, mijn vingers vlogen deze keer over de snaren
zonder al teveel nadenken. Merk dat ik het al als vanzelfsprekend steeds meer gebruik in mijn spel!

6 november

Vandaag zijn Frédérique en ik begonnen aan de vormgeving van de statistieken.

11 november

__________________________________________________________________________________

Het is nu een week geleden dat de tweede enquête is verstuurd naar alle deelnemers. Vier
deelnemers hebben de enquête deels ingevuld, de rest heeft nog niks ingevuld. Vandaag stuur ik een
herinneringsmail. Hier krijg ik binnen een half uur zeven reacties op met excuses en de enquêtes
komen nu langzaam retour.

__________________________________________________________________________________

29 november

__________________________________________________________________________________
Vandaag kreeg ik een mail van de zoon van een van de deelnemers.
Mijn vader doet mee aan jouw methode voor basgitaar theorieleer en ik heb deze ondertussen ook helemaal doorlopen. Ik
vond het een erg toffe manier van theorie leren en het was allemaal erg duidelijk en begrijpelijk. Ik hoefde niet echt op het
begin te beginnen omdat ik dat al wel grotendeels door had maar het was een perfecte methode om alle bassisten,
gevorderd of beginnend, van alles bij te leren. Zelf ben ik een gitarist maar ik heb er ook erg veel aan gehad.

29 november

Alle deelnemers hebben het schriftelijke onderdeel van de tweede enquête ingeleverd.

2 december

__________________________________________________________________________________

Uit de gegevens van het schriftelijke onderdeel van de tweede enquêtes kan ik al een aantal
conclusies trekken. Ik plaats de volgende twee conclusies op mijn website en Facebook-pagina:

__________________________________________________________________________________
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Binnen een uur vraagt vakblad de Gitarist mij om meer informatie omdat ze interesse hebben er
aandacht aan te besteden.

3 december

__________________________________________________________________________________
Vandaag is de definitieve deadline voor het inleveren van de enquêtes. Op 29 november heb ik alle
schriftelijke onderdelen van de tweede enquête ontvangen. Er zijn 3 deelnemers die het
praktijkonderdeel van de tweede enquête niet retour hebben gestuurd en 1 deelnemer heeft een
onvolledige enquête retour gestuurd. Ik heb besloten dat zij uit de analyse van het praktijkonderdeel
worden gehaald maar nog wel meegaan in de analyse van het schriftelijke onderdeel.
Alle definitieve gegevens worden gestuurd naar Frédérique.

4 december

__________________________________________________________________________________
Vandaag start Frédérique met de volledige analyse.
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De uitkomst van het onderzoek
Algemeen
25 deelnemers hebben meegedaan aan dit onderzoek. De statistieken hieronder geven een beeld
van deelnemers.
De meeste deelnemers zijn man, de leeftijd varieert van 18 t/m 62 jaar met een gemiddelde van 33
jaar en de woonplaatsen zijn verspreid over heel Nederland.

56% van de deelnemers speelt langer dan 7 jaar basgitaar en 36% van de deelnemers studeert
gemiddeld 1 tot 2 uur basgitaar per week.
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De muziekstijl met de
meeste voorkeur is
met 92% rock,
gevolgd door pop
met 88% en daarna
jazz met 64% en R&B
met 52%. Geen van
de deelnemers geeft
aan een voorkeur te
hebben voor levensen volksliederen.
64% van deelnemers
speelt ook een ander
muziekinstrument, waarvan 56%
een snaarinstrument is.
Op 2 deelnemers na speelt
iedereen op dit moment in een
band of orkest. 56 % speelt zowel
covers als eigen werk.
Op een deelnemer na studeert
iedereen op het instuderen van
nummers. Ook studeren op
techniek en sound wordt, met beide 60%,
vaak aangegeven. De onderdelen die in de
methode aan bod komen zijn het minst
bestudeerd. Echter kan deze methode ook
invloed hebben op de onderwerpen
nummers instuderen en techniek. Bijna alle
deelnemers hebben ooit onderdelen in de
muziektheorie bestudeerd, waarvan noten
lezen met 84% het meest wordt
aangegeven. Ook heeft een 72% van de
deelnemers eerder lessen in muziektheorie
gevolgd.
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Een grote meerderheid (80%) van de deelnemers geeft aan te improviseren, maar een stuk minder
(36%) deelnemers geeft aan te soleren. 52% van de deelnemers maakt bewust gebruik van
toonladders bij het spelen.

De meeste mensen geven aan mee te
doen aan dit onderzoek uit nieuwsgierigheid en om zich muzikaal te ontwikkelen.
Een aantal reacties:
‘Ik wil me graag theoretisch verder ontwikkelen, zodat ik mijn spel kan verbeteren.’
‘Ik ben heel erg benieuwd naar dit onderzoek.’
‘Omdat ik meer wil leren over de theorie op het gebied van basgitaar spelen.’
‘Het onderzoek sluit aan op mijn zoektocht de afgelopen maanden naar een slimme methode om
theorie strategischer in te zetten in mijn werk als bassist.’
‘Ten eerste omdat er nog geen echt goede methode voor bas bestaat! Daarnaast wilde ik vanwege
mijn niet zo grote kennis van de theorie middels deze methode de kennis vergroten.’
‘Omdat ik erg nieuwsgierig ben naar de methode, wat deze in gaat houden. Ik sta altijd open om iets
nieuws te proberen en bovendien was ik toe aan een andere manier van lesgeven.’
‘Ik vind het nog heel erg moeilijk te improviseren en zou er op deze manier wel eens aan willen
beginnen dit te verbeteren.’
De meeste mensen geven aan te hopen meer muziektheoretische kennis te krijgen door dit
onderzoek en meer inzicht in akkoordenschema’s te krijgen.
Een aantal reacties:
‘Betere kennis van de theorie achter (voornamelijk) muziekpartijen.’
‘Kennis krijgen over muziektheorie en deze toe kunnen passen in het schrijven van nummers en
baslijnen. Nu schrijf ik wel, maar gaat alles erg langzaam, omdat ik moet gokken, spelen en
bijstellen.’
‘Diepgaandere theoretische kennis, bijvoorbeeld ook harmonieleer.’
‘Als ik hierna RealBooks van voor naar achter zou kunnen spelen, zonder probleem, en niet elk
nummer slechts akkoordnoten te kunnen spelen, en eventueel kunnen soleren, dan ben ik al heel erg
blij.’
‘Een verbreding van mijn kennis en kunnen op de basgitaar.’
‘Relaties tussen theorie en praktische invulling.’
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Tijdsbesteding methode
11 deelnemers hebben persoonlijk les gehad, de andere 14 deelnemers hebben gewerkt via het
boek. De verhouding is dus 44% tegen 56%.

Er is een grote spreiding in tot welk Blok de
deelnemers zijn gekomen. Het gemiddelde
is Blok 7/8.
85% van de deelnemers heeft gebruik
gemaakt van het document ‘Werkbladen en
antwoorden blokken’. 69% van de
deelnemers geeft aan het document
‘Bijlage blokken’ te hebben gebruikt. De
documenten ‘Tips’ en de audio zijn beide
door 39% van de deelnemers gebruikt.
Alle deelnemers die gebruik hebben
gemaakt van de documenten ‘Bijlage’,
‘Werkbladen en antwoorden blokken’ en de
audio vonden deze nuttig. Van de
deelnemers die gebruik hebben gemaakt
van het document ‘Tips’ vond 87,5% het
document nuttig.
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Gemiddeld is er per week 2,5 uur besteed aan het bestuderen van deze methode. Gemiddeld is de
meeste tijd besteed aan het bestuderen van Blok 2 en 3.

Vergelijking start- en eindniveau
De onderzoeksperiode bedroeg 6 weken. Dat is een korte periode om de methode door te nemen en
te beheersen. De verwachting is dat naarmate de periode langer is de resultaten hoger uitvallen.
Dit onderdeel is onderzocht met de resultaten van 21 deelnemers.
De deelnemers hebben in de tweede enquête de vraag Op een schaal van 1 tot 10, hoe schat je je
niveau nu in? beantwoord zonder dat hun antwoord op de eerste enquête zichtbaar was. Dat maakt
dat dit geen beredeneerde, maar gevoelsmatige antwoorden zijn.
Het gemiddeld ingeschatte niveau in muziektheorie aan de start van dit onderzoek komt uit op 5,7
uit 10 punten. Het ambitieniveau bedraagt 7,8 uit 10 punten. De deelnemers schatten zichzelf na
deze zes weken gemiddeld 1 punt hoger in. Na 6 weken zijn zij gevoelsmatig gemiddeld nog 1,1 punt
verwijderd van hun streefniveau. Het gemiddeld ingeschatte niveau als bassist aan de start van dit
onderzoek komt uit op 6 uit 10 punten. Het ambitieniveau bedraagt 8,5 uit 10 punten. De
deelnemers schatten zichzelf na deze zes weken gemiddeld 1 punt hoger in. Na 6 weken zijn zij
gevoelsmatig gemiddeld nog 1,5 punt verwijderd van hun streefniveau.
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De lijnen door de grafiek zijn lineaire trendlijnen. Hieruit is af te lezen dat deelnemers die zichzelf
inschatten in een gemiddeld laag niveau gevoelsmatig meer vooruitgang boeken dan deelnemers die
zichzelf hoog inschatten.
De termen toonladder en akkoorden waren bij aanvang van het onderzoek bij iedereen bekend. De
gemiddelde stijging bij de overige termen bedraagt 38%-punten.
De meeste stijging is te zien bij de term gealtereerd met 54%-punten, gevolgd door locrisch met 46%punten en spaans-phrygisch met 42%-punten.
Het gemiddelde cijfer in een schaal van 1 tot 10 aan de start van het onderzoek is 5,5. Het
gemiddelde cijfer aan het eind van het onderzoek is 8,3.

Veel minder mensen geven bij de
vraag de eerste trap uit het gegeven
akkoordenschema het antwoord ik
weet het niet (35% in de eerste
enquête tegenover 8% in de tweede
enquête). Er is een stijging van 16%punten in het geven van het juiste
antwoord. 72% geeft nu het juiste
antwoord ten opzichte van 56%.
Van de deelnemers die Blok 7 hebben
voltooid beantwoordt 94% deze vraag
goed.
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Onderstaande grafiek geeft het cijfer in een schaal van 1 tot 10 weer voor het praktijkonderdeel van
de eerste en tweede enquête per deelnemer weer. Bij beide enquêtes kon een maximum van 44
punten behaald worden. Bij alle deelnemers is er een stijging te zien, met een gemiddelde stijging
van 11 punten. Het gemiddelde cijfer in een schaal van 1 tot 10 aan de start van het onderzoek is 5.
Het gemiddelde cijfer aan het eind van het onderzoek is 7,5.

Onderstaande grafiek geeft het cijfer voor het praktijkonderdeel van de tweede enquête weer van
iedere deelnemer afgezet tegen de gemiddelde tijdsbesteding per week en tot welk Blok de
deelnemer is gekomen.

45

Mening over de methode
Uit onderstaand schema blijkt dat de alle deelnemers die Blok 11 voltooiden dit Blok als extra nuttig
beschouwen. Daarna volgen Blok 10 en Blok 7.

Reacties van de deelnemers op de Blokken die zij het meest nuttig vonden:
Blok 1: ‘Voor mij was zelfs die basis al een hele eye opener!’
Blok 1 en 2: ‘Als je dit goed kent is de rest makkelijk.’
Blok 1, 2, 3, 10 en 11: ‘Ik had nooit beseft dat alle akkoorden uit toonladders bestaan. Dit was voor mij echt de schakel
tussen mijn klassieke- en jazzlessen.’
Blok 5 en 6: ‘De theorie achter de akkoorden, akkoorden die bij "elkaar passen" en de diverse kerktoonladders was echt
volkomen nieuwe stof voor mij. Zeer verhelderend en leerzaam.’
Blok 7: ‘In Blok 7 wordt de geleerde theorie van Blok 1 - 6 in de praktijk gebruikt. Een van de bekendste vragen die ik kreeg
was "in welke toonsoort staat dit nummer?", en nu kan ik daar (meestal) een antwoord op geven.’
Blok 8: ‘De blokken daarvoor waren redelijk gesneden koek. Blok 8 was goed om mijn oren te openen voor iets nieuws.’
Blok 9: ‘Vooral de formule is erg handig.’

Alle deelnemers denken, geheel of gedeeltelijk, hun gewenste niveau in muziektheorie te halen door
middel van deze methode.

Een aantal reacties die de deelnemers hebben gegeven:
‘Het is een praktische methode die ook goed toepasbaar is. Ik ga hem dus zeker meer gebruiken.’
‘Er zit veel diepgang in. Ik denk dat sommige delen uit dit boek zeer geschikt zijn om bijvoorbeeld leerlingen met
conservatorium aspiraties op een theoretisch (minimaal voldoende!) niveau te brengen. Verder is het een prima
naslagwerk.’
‘Ik vind het een erg goede methode die gericht is op de praktijk en dat vind ik erg fijn. Aan de andere kant vind ik deze
methode ook een hele 'wiskundige' benadering hebben, en daar heb ik wat meer moeite mee.’
‘De manier waarop deze theorie uitgelegd is vind ik heel gemakkelijk. Ik denk dan ook dat ik hiermee nog verder door kan
leren en oefenen zodat ik mijn doel kan bereiken.’
‘De methode zal hier zeker een grote bijdrage aan leveren. Door het toe te passen in de praktijk zal het zeker op termijn
voordelen opleveren.’
‘Deze methode behandelt voor mij een hoop relevante stof. Ik weet niet of ik daarnaast nog veel meer kennis nodig heb voor
het uitvoeren van mijn vak.’
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‘Denk/verwacht dat de aangeboden theorie een goede basis is waar zeker op voort geborduurd kan gaan worden.’
‘Ja, melodisch gezien zeker. Aan ritmes wordt hier geen aandacht besteed terwijl dat toch ook een onmisbaar ingrediënt is
natuurlijk.’
‘Deze methode betreft niet alle theorie, maar wel een groot deel. De theorie is erg toegespitst op de basgitaar, maar
uiteindelijk ook toe te passen voor elk instrument, denk ik.’
‘Ik denk dat dit een simpele, effectieve manier is om dat te behalen. Dit omdat er veel voorbeelden van zijn en het duidelijk
op simpel niveau wordt uitgelegd.’

Alle deelnemers denken, geheel of gedeeltelijk, hun gewenste niveau als bassist te halen door middel
van deze methode.

Een aantal reacties die de deelnemers hebben gegeven:
‘De methode helpt enorm in snel schema's onthouden of om stukken te begrijpen.’
‘Met deze theorie kan ik zeker veel verder komen dan dat ik zelf misschien nog zou verwachten. Ik weet veel meer van de
theorie achter het spel en kan dat gaan toepassen in de praktijk. En in de praktijk kan ik daar ook weer van bij leren.’
‘De stof is duidelijk omschreven zeker met de tips en bijlages en leent zich goed voor zelfstudie.’
‘Het kwartje wat betreft toonladders is (eindelijk) gevallen. Alleen ben ik nog niet toegekomen aan gealtereerd en spaansphrygisch. Ik ben ook benieuwd naar de toepassingen ervan.’
‘Ik heb ‘gedeeltelijk’ gekozen omdat ik merk dat ik toch iemand nodig heb die het me voor doet bij sommige dingen. Ik merk
dat ik soms wat moeite heb me te motiveren om door te zetten. Met een persoonlijke les is dat voor mij net wat boeiender.
Maar met wat meer tijd dan gemiddeld ben ik er van overtuigd dat ik mijn spel echt een heel stuk kan verbeteren met
behulp van deze methode.’
‘Het is een goede methode om meer theoretische kennis te krijgen, en om die ook toe te passen op je basgitaar, maar naast
theorie zijn er nog een aantal dingen heel belangrijk om je een goede bassist te maken.’
‘Ik ben niet aan de volledige methode toegekomen. Mijn niveau als praktische basgitarist was al wel redelijk. Dus dat kan
alleen maar verbeteren met meer theoretische bagage. En daar ga ik in de naaste toekomst, begin 2014, opnieuw mee aan
de slag.’
‘Door de methode kan ik de muziek die gespeeld wordt beter begrijpen en mijn eigen techniek cf de methode toepassen.
Afhankelijk van wat er gespeeld moet worden, varieer ik nu in mijn vingerzetting op de 3 manieren zoals beschreven in het
boek. Ook de opbouw van een akkoord kan ik nu zelf beter begrijpen. Daardoor improviseer ik nu meer dan voorheen.’
‘Als ik het wat vaker door zou nemen, en het meer zou oefenen dan zou ik wel op een hoger niveau komen.’
‘Deze methode zorgt ervoor dat je muziektheoretisch beter onderbouwd wordt. Daarnaast helpt dit ook je techniek te
verbeteren omdat je meerdere grepen gaat gebruiken.’
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Op twee deelnemers na heeft iedereen, geheel of gedeeltelijk, geleerd wat ze hoopten te leren.

Een aantal reacties die de deelnemers hebben gegeven:
‘Ik ben op 0 begonnen en heb toch redelijk wat blokken kunnen leren en oefenen. Hiermee ben ik dus sowieso
vooruitgegaan. Ik heb geleerd over verschillende toonladders en toepassingen hiervan. Dit is iets wat ik al langere tijd wilde
weten. Ook de akkoorden vond ik erg interessant.’
‘De methode heeft mij vrijer gemaakt op mijn instrument. Precies wat ik wilde.’
‘Ik had me iets anders voorgesteld, maar vond het erg leerzaam en ga zeker proberen het toe te passen in mijn spel.’
‘Heb een beter inzicht verkregen in de relatie muziektheorie richting de praktijk en verwacht dit ook te kunnen gaan
toepassen.’
‘Aan de hand van de methode intelligenter om kunnen gaan met de inhoud van nummers, beter je 'palet' aan noten binnen
een nummer kunnen definiëren en dat is wat ik wilde.’
‘Ik wist van te voren niet echt wat ik moest verwachten, maar ik heb zeker wat geleerd.’
‘Ik wilde me verreiken en dat is gebeurd.’
‘Er zijn een heleboel onderwerpen die dankzij deze methode een stuk duidelijker zijn geworden, maar ondanks dat valt er
nog voldoende te leren.’
‘Ik hoopte te leren sneller overzicht te hebben. Dat is snel gelukt, ik probeer mezelf te dwingen te bepalen waar trap 1 ligt en
op deze wijze de rest van de akkoorden te plaatsen. Het is nog ff wennen maar het went snel.’

Op 3 deelnemers na geeft iedereen aan, geheel of gedeeltelijk, de geleerde informatie uit deze
methode toe te kunnen passen in hun eigen praktijk als bassist.

Een aantal reacties die de deelnemers hebben gegeven:
‘Ik kan de geleerde stof meteen gebruiken.’
‘Ik merk dat ik bij de band zelfs met amper echt goed bezig te zijn geweest al meer variatie maak in mijn spel en vooral
variatie waar ik eerst altijd maar of een kwint of het zelfde riedeltje speelde zit er nu meer in. Kan nog stukken beter maar zit
zeker een progressie in!’
‘Bij het maken van eigen baslijnen bijvoorbeeld.’
‘Ja, bij elk stuk wat ik nu uitzoek denk ik: ‘waar is trap 1’? Voorheen dacht ik: ‘welke noten hoor ik?’.’
‘Deze theorie kan ik goed toepassen in de praktijk. In mijn band waar we eigen nummers schrijven is dit veel gemakkelijker
om goede en passende noten te vinden met het idee wat ik in mijn hoofd heb.’
‘Ik heb meer vrijheid in het vinden van de goede noten.’
‘Daarvoor heb ik te weinig geleerd, wat voornamelijk bij mezelf ligt.’
‘Ik pas de sticker nu al toe als ik speel. En bij de improvisatieles begrijp ik beter de muziekopbouw, ik kan de theorie daar nu
sneller oppakken. Door de methode ben ik ook zelf mijn eigen "basloopjes" gaan maken, nu ik weet welke toonladder bij een
akkoord hoort. En bij stukken die ik voor het eerst speel pas ik al vrij snel de intervalmethode toe.’
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Op een deelnemer na heeft iedereen onderwerpen waarvan hij/zij blij is daar nu (meer) kennis van te
hebben. Daarvan springen het kunnen analyseren van akkoordenschema’s en het kunnen gebruiken
van de kerktoonladder eruit.

53% van de deelnemers geeft aan een andere kijk te hebben op muziektheorie na het bestuderen
van deze methode. 42% van de deelnemers geeft aan een andere kijk te hebben op de basgitaarhals
na het bestuderen van deze methode.

Een aantal reacties die de deelnemers hebben gegeven met betrekking tot het gekregen hebben van
een andere kijk op muziektheorie:
‘Vroeger zag ik de theorie als een noodzakelijk kwaad en kon het niet echt boeien. Door er meer aandacht aan te besteden is
het makkelijker om nummers en schema's te analyseren en te herleiden naar zettingen cq speellijnen voor de bas.’
‘Ik vond het al interessant en dat vind ik nog steeds.’
‘Ik had theorie verlaten omdat het te gortdroog is soms. Deze methode maakt het weer frisser en je hebt snel resultaten.’
‘Ik heb vroeger weleens een theorieboek in handen gehad, maar dat was werkelijk veel lastiger leesbaar dan deze methode,
waardoor je eigenlijk werd ontmoedigd om verder te lezen (het blijft immers een hobby).’
‘Het is minder saaie en taaie materie op deze manier.’
‘Ik kijk op een andere manier naar de muziektheorie, mede doordat dit systeem gemakkelijk te begrijpen is en je snel inzicht
krijgt in wat er bedoeld wordt.’

49

Een aantal reacties die de deelnemers hebben gegeven met betrekking tot het gekregen hebben van
een andere kijk op de basgitaarhals:
‘Ik zie meer de trappen liggen of ik denk '2 5 1' ipv in noten.’
‘Meer vanuit intervallen en niet vanuit "tonen".’
‘Voorheen speelde een paar kernposities en ik merk dat ik nu - hoewel nog steeds niet als vanzelf –veel meer het patroon zie
in hoe alles gerangschikt is op de hals en wat er zodoende meer mogelijk is.’
‘Veel handiger dan voorheen, meer overzicht.’
‘Deze kende ik al vrij goed! Ik speel partijen die ik krijg altijd op diverse plaatsen op de hals.’
‘Ik kijk nu meer in cijfers naar de basgitaarhals, met name de toonladders zie ik nu veel sneller.’
‘Ik blijf toch erg hangen naar noten en vingerzettingen. Ik ben me wel beter bewust van verplaatsing over de hals, maar de
hals op zich zie ik niet als een verzameling intervallen. Helaas, voor de methode zou dit wel handiger zijn’
‘Vooral de (overigens logische) 'openbaring' dat een toonladder niet altijd per snaar gezien moet worden maar verdere
mogelijkheden op de hals biedt, geeft me veel meer flexibiliteit.’

Alle deelnemers zouden deze methode aanraden aan andere mensen.

Een aantal reacties die de deelnemers hebben gegeven:
‘Het boek is duidelijk geschreven, zowel voor de beginnende als de gevorderde speler.’
‘Omdat er een duidelijke koppeling is van theorie naar praktijk en de informatie concreet en duidelijk is. Hierdoor bereik je
sneller resultaten en verlies je niet het plezier in het instrument.’
‘Het is een goede methode.’
‘Ik merk als ik een klein stukje vertel tegen beginnende bassisten hun ogen uit hun kassen vallen als je uitlegt hoe je snel kan
denken.’
‘Ik merk, komend uit de punk-hoek, dat veel van mijn bevriende bassisten maar ook gitaristen/drummers etc. eigenlijk het
gros helemaal nooit iets aan muziektheorie heeft gedaan. Dat maakt het soms erg lastig om duidelijk te maken hoe jij vindt
dat iets gespeeld moet worden. Het voordeel van deze opzet vind ik dat het in ieder geval voor mij niet afschrikt maar eerder
uitnodigt.’
‘Absoluut! Het is een makkelijke en fijne manier om de theorie te leren. Het wordt begrijpelijk en simpel uitgelegd, mede ook
dankzij de vele plaatjes en overzichten. De persoonlijke lessen waren ook goed verzorgd. Uitleg was aangepast op de vraag
en waar je bent met de theorie. Uitleg was dan ook rustig en vooral erg duidelijk.’
‘Prima methode voor leerlingen die méér willen dan liedjes spelen. Noodzaak voor leerlingen met ambitie en een mooi
naslagwerk voor de 'werkende' bassist.’
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De hoofdvraag van dit onderzoek wordt op een deelnemer na door alle deelnemers met ‘ja’
beantwoord.

Deelnemer MP

Opvallende gegevens
Deze deelnemer valt op omdat hij de enige is die de vraag Is deze methode bruikbaar voor jou? heeft
beantwoord met ‘nee’.
Ondanks dat deze deelnemer de methode niet bruikbaar vindt en tot Blok 4 is gekomen met een
gemiddelde studietijd van minder dan 1 uur per week is er wel progressie te zien in zowel het
schriftelijke als het praktijkonderdeel van de muziektheoretische vragen. Bij de muziektheoretische
vragen in het schriftelijk onderdeel is er een progressie te zien van 6 punten en in het
praktijkonderdeel is er een progressie te zien van 5 punten. Bij de bonusvragen uit de
praktijkenquête scoorde hij 4 uit 15 punten.
Opvallend is dat deze deelnemer de methode wel zou aanraden aan andere mensen. Wel geeft hij
daarbij aan ‘mits ze bij een leraar deze lessen krijgen’. Ook opvallend is dat hij bij zowel denk je je
gewenste niveau in muziektheorie te halen door middel van deze methode als denk je je gewenste
niveau als bassist te halen door middel van deze methode het antwoord ‘ja, gedeeltelijk’ invult.
Verder denkt hij dat deze methode ‘prima werkt als het verdeeld wordt over een heel lesjaar’. Hij
geeft aan niet gemotiveerd te zijn geraakt omdat hij thuis alles alleen moest uitzoeken. Lessen die op
internet worden aangeboden door onder andere YouTube en Scott’s Bass Lesson vindt hij veel meer
aanspreken. Blok 1 en 2 werden als nuttig beschouwd. Hij gaf aan dat de informatie in de
daaropvolgende Blokken voor hem de diepte in ging en het vanaf daar niet meer motiverend te
vinden. De deelnemer heeft gebruik gemaakt van Blok 1 in de Bijlage en de Blok 3 en 4 van de
Werkbladen en de antwoorden van de werkbladen en deze nuttig bevonden. Hij heeft geen gebruik
gemaakt van het document ‘Tips’ en de audio, terwijl zeker dat laatste bedoeld was als een andere
manier om met deze methode te werken.
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Deze deelnemer is de enige die zijn niveau als bassist gevoelsmatig lager (met 1 punt) inschat dan
voor aanvang van de methode. Ook schat hij gevoelsmatig zijn niveau in muziektheorie met 2 punten
lager in en is daarmee ook degene met de meeste daling.

De meeste vooruitgang

Deze deelnemer heeft de methode beoordeeld op de manier waarop het is aangeboden in plaats van
op de inhoud en hoewel dat niet de bedoeling was vind ik dat wel heel logisch. Hij geeft aan dat de
methode niet voor hem werkt, maar wellicht dat het wel zou werken als het op een andere manier
aangeboden zou worden. Vanwege zijn antwoord op de vraag ‘Is deze methode bruikbaar voor jou?’
is het niet bewezen dat de methode voor hem bruikbaar is, maar gezien de vooruitgang en bepaalde
antwoorden over de methode is het ook niet uitgesloten dat deze methode bruikbaar voor hem is.

Deelnemer GV is degene met de meeste vooruitgang, zowel in de muziektheoretische vragen in het
schriftelijke (11 punten) als in het praktijkonderdeel (28 punten en 8 bonuspunten). Met een
gemiddeld bestede tijd per week van 10 uur springt ze ver boven de andere deelnemers uit en ze
heeft daarnaast ook alle blokken doorlopen. Deze deelnemer had een laag startniveau, met 3 punten
op de vragen uit het schriftelijk onderdeel en 12 punten uit het praktijkonderdeel. Desalniettemin
scoort ze nu de maximale score op het schriftelijke onderdeel en eindigt daarmee 2,3 punten hoger
dan het gemiddelde en scoort ze in plaats van 10 punten onder het gemiddelde op de
praktijkenquête nog 3 punten onder het gemiddelde.
Degene die na deelnemer GV de meeste vooruitgang heeft geboekt is deelnemer DK (9 punten
vooruitgang in het schriftelijke onderdeel en 27 punten vooruitgang in het praktijkonderdeel). Deze
deelnemer had het laagste startniveau op beide onderdelen, met 2 punten op de vragen uit het
schriftelijk onderdeel en 6 punten op de vragen uit het praktijkonderdeel.
Opvallend is dat deze deelnemer is geëindigd op Blok 7 en dus zonder alle blokken te hebben
doorlopen de tweede op de lijst met de meeste vooruitgang is geworden. Verder is de gemiddeld
bestede studietijd per week met 1 uur per week een stuk lager dan bij deelnemer GV en ook
anderhalf uur lager dan gemiddeld.
Deelnemer DK heeft zijn gewenste niveau als bassist gehaald met een stijging van 2 punten en heeft
zijn niveau in muziektheorie ten opzichte van zijn gewenste niveau ver overstegen. Zijn ingeschatte
niveau voor aanvang van het onderzoek was 3 punten, zijn gewenste niveau was 5 punten en na
afloop van het onderzoek schat hij zichzelf op 8 punten hoger.
Deelnemers GV en DK hebben beide persoonlijk les gevolgd. Maar de deelnemer die op de derde
plaats komt in de meeste vooruitgang wat betreft het praktijkonderdeel (een vooruitgang van 26
punten), deelnemer EH, heeft alleen gewerkt met het boek en daarbij alle blokken doorlopen. Zijn
gemiddeld bestede studietijd per week ligt met 4 uur anderhalf uur hoger dan gemiddeld. Opvallend
is dat deze deelnemer aan de start van dit onderzoek een gemiddelde score had in het schriftelijke
onderdeel en maar net onder het gemiddelde scoorde in het praktijkonderdeel en daarmee dus een
ongeveer gemiddeld startniveau had.
Het is dus niet per definitie zo dat er meer vooruitgang geboekt kan worden door middel van
persoonlijke lessen, een laag startniveau, het doornemen van alle blokken of meer studietijd dan
gemiddeld.
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Groepen

Deelnemers die bezig zijn aan hun studie aan het conservatorium of deze al afgerond hebben geven
aan de blokken met daarin de gealtereerde toonladder en de spaans phrygische toonladder zeer
nuttig te vinden. Dat is opvallend omdat deze toonladders ook in de lessen op het conservatorium
voorkomen.
Ook boeken al deze deelnemers, waar nog mogelijk, vooruitgang in zowel het schriftelijke als
praktijkonderdeel.
4 van de 6 deelnemers die naast basgitaar ook piano spelen geven aan moeite te hebben met het
omdenken in dit systeem omdat ze het pianosysteem met daarin noten en de kwintencirkel heel erg
gewend zijn. Desalniettemin geven al deze deelnemers aan deze methode bruikbaar voor zichzelf te
vinden, dat deze methode leerzaam was en helderheid heeft gegeven.

Conclusie
96% van de deelnemers vindt deze methode bruikbaar voor zichzelf. Bij de persoon die aangeeft
deze methode niet bruikbaar voor zichzelf te vinden lijkt dit met name voort te komen uit de manier
waarop deze is aangeboden en daarmee is niet uitgesloten dat deze methode, mits op een andere
manier aangeboden, toch bruikbaar zou kunnen zijn.
Na zes weken onderzoek schatten de deelnemers zichzelf gemiddeld als bassist en in muziektheorie 1
punt hoger in op een schaal van 1 tot 10. De kennis van muziektheoretische termen is met 38%punten gestegen en de vragen in het praktijkonderdeel werden met 25%-punten beter beantwoord.
De onderzoeksperiode van 6 weken is een korte periode om de methode door te nemen en te
beheersen. De verwachting is dat naarmate de periode langer is de resultaten hoger uitvallen.
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De conclusie
Om mijn hoofdvraag Is mijn eigen geschreven muziektheoriemethode voor basgitaar bruikbaar voor
iedere bassist van ieder niveau? te beantwoorden heb ik deze opgesplitst in twee deelvragen:
1. Vindt iedere deelnemer deze methode bruikbaar voor zichzelf?
2. Is iedere deelnemer vooruitgegaan?
De antwoorden op deze twee vragen zijn te halen uit de gegevens van de enquêtes die voor aanvang
en na afloop van het onderzoek zijn afgenomen. Dit onderzoek is gehouden onder 25 deelnemers
met verschillen in niveau, leeftijd, muziekvoorkeur en ambitie waardoor het resultaat breed en
realistisch is.
Het antwoord op de eerste vraag is nee. 96% van de deelnemers vindt de methode bruikbaar voor
zichzelf.
Echter, de deelnemer die aangeeft deze methode niet bruikbaar te vinden geeft aan de vorm van de
methode niet bruikbaar te vinden maar het is niet uitgesloten dat de inhoud, mits op een andere
manier aangeboden, wel bruikbaar is. Daarnaast zouden alle deelnemers deze methode aanraden en
alle deelnemers geven aan, geheel of gedeeltelijk, hun gewenste niveau in muziektheorie en als
bassist te kunnen behalen door deze methode. Daardoor kan ik voor mezelf deze vraag
beantwoorden met ja.
Het antwoord op de tweede vraag is ja. Alle deelnemers zijn vooruit gegaan, met een gemiddelde
stijging van 38%-punten in het schriftelijk onderdeel van de muziektheoretische vragen en met een
stijging van 25%-punten in het praktijkonderdeel van de muziektheoretische vragen.
Het wetenschappelijke antwoord op de hoofdvraag is nee, mijn eigen geschreven
muziektheoriemethode voor basgitaar is niet wetenschappelijk bewezen bruikbaar voor iedere
bassist van ieder niveau. Op basis van de hierboven aangegeven beredenering zou ik voor mezelf de
vraag beantwoorden met ja, mijn eigen geschreven muziektheoriemethode voor basgitaar is
bruikbaar voor iedere bassist van ieder niveau, met de toevoeging: mits deze op passende wijze wordt
aangeboden.
De hoofdvraag is erg scherp gesteld en de uitkomst gaat dan ook mijn verwachting te boven. Dit
heeft mij extra gemotiveerd deze methode verder uit te dragen.
Wanneer ik deze methode uit ga geven zal ik extra veel aandacht besteden aan de vorm van de
methode. In dit onderzoek is de inhoud van de methode beoordeeld, maar ik heb ook van een aantal
deelnemers de voorkeur voor een meer interactieve vorm van deze methode vernomen.
Ten slotte wil ik nog vermelden dat ondanks de erg cijfermatige opzet van dit onderzoek - in zowel de
methode als in de analyse – dit alles tot stand is gekomen dankzij het contact met veel mensen. In
totaal waren ongeveer 75 mensen op de een of andere manier bij dit onderzoek betrokken, waarvan
ongeveer 30 mensen zeer actief. Deze methode is gemaakt om mensen te helpen en voor dit
onderzoek hebben heel veel mensen mij geholpen. Daarom ben ik heel erg blij met deze voor mij
fantastische resultaten en zie ik een mooie toekomst voor deze methode.
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