
 

 

Studenten Thomas More 
helpen leerkrachten af van 
zangangst: “Als ik durf te 
zingen, dan durf jij het ook.” 

 

Studente Britt Van Looy van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van Thomas More in Turnhout zingt een 
kinderliedje in.  — © Bart Van den Langenbergh 

Turnhout - Een aantal studenten van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van de 
hogeschool Thomas More in Turnhout gaat voortaan al zingend door het leven. 
Met hun muziekproject Heel België Zingt willen ze muziekles op de kaart zetten 
in het Vlaams onderwijs. 23 studenten zongen donderdag daarom zelf in een 
mobiele studio op de hogeschool een aantal kinderliedjes in. “Veel leerkrachten 
zijn helaas bang om te zingen”, zegt docente Tine Potters. 
 

  



In de gangen van de hogeschool Thomas More op Campus Blairon in Turnhout 
weerklonken donderdag opvallend veel kinderliedjes. In een van de lokalen stond de 
hele dag een studio opgesteld waarin toekomstige leraren lager onderwijs zelf 
kinderdeuntjes konden inzingen. 

Met hun deelname willen de studenten van de Turnhoutse campus laten zien dat 
iedereen kan zingen. Het is volgens hen gewoon een kwestie van doen. Door zelf te 
zingen, hopen ze een sneeuwbaleffect teweeg te brengen. Hun motto luidt: als ik durf 
te zingen, dan durf jij het ook. 

Vlaamse inslag 

De Nederlandse Jennemieke Snijders blikte de liedjes mee in. Zij ontwikkelde de 
methode Muziek & Meer Digitaal, maar dan op Nederlandse leest geschoeid. Dankzij 
de studenten van Thomas More krijgt die muziekmethode ook een Vlaamse inslag. 

De studenten en hun docenten willen met hun project Heel België Zingt muziekles 
meer helpen verspreiden in het Vlaams onderwijs. “Voor muziek heb je geen speciaal 
talent nodig. Toch zijn veel leerkrachten bang om te zingen, het verkeerd te doen of 
gek over te komen”, zegt Tine Potters, lector van de educatie bachelor Lager 
Onderwijs bij Thomas More in Turnhout. “Het wordt moeilijk om een veilige 
broedplek voor muziek en creativiteit te creëren als je zelf bang bent om te zingen. 
Die zangangst doorbreek je door je manier van denken te trainen.” 

 
Studenten Pieter Van Gorp uit Arendonk, Lien Geudens uit Schilde en Britt Van Looy uit Rijkevorsel staan met 

Jennemieke Snijders en docente Tine Potters klaar om kinderliedjes in te zingen bij Thomas More in 
Turnhout. — © Bart Van den Langenbergh 



Durven zingen 

Een aantal oud-studenten van de lerarenopleiding heeft in het voortraject al een paar 
liedjes ingezongen. De eerstejaarsstudenten die donderdag achter de microfoon 
stonden, kregen alvast een vrijstelling voor hun zangexamen. Later dit jaar komt er 
een vervolg voor iedereen in het onderwijswerkveld. 

Britt Van Looy (19) uit Rijkevorsel, eerstejaars in de opleiding Lager Onderwijs, blikte 
een knappe versie in van het kinderliedje Japie Apie. “Het was echt heel leuk om te 
doen. Als dit project er niet was, zou ik me er zelf niet aan wagen”, vertelt Britt Van 
Looy. “Ik weet dat veel leerkrachten gewoonweg niet durven zingen. Dit project is een 
heel mooi initiatief om ons allemaal aan het zingen te brengen.” 

Ook begeleidster Jennemieke Snijders is enthousiast over het project bij Thomas 
More. “We leren de studenten eerst hoe je met vertrouwen muziekles kan geven”, 
reageert Jennemieke Snijders. “Nadat ze de drempel naar Heel België Zingt nemen, 
worden de studenten zelf inspirerende rolmodellen. Zo helpen ze leerkrachten om 
hun eigen kleur te durven laten horen.” 

 
De lerarenopleiding Lager Onderwijs van de hogeschool Thomas More wil heel België aan het zingen 

krijgen.  — © RR 
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