
 

    

 

 

Enkele studeer /oefen adviezen 

 
Algemeen: 

 Maak een overzichtelijke map waarin je alle kopieën (zoals deze) en aantekeningen voor de 

pianoles bewaart en neem deze altijd mee naar de les. 

 De pianoles is eenmaal in de week. Daarom is het belangrijk dat je opmerkingen en 

aanwijzingen die je in de les hebt gekregen goed onthoudt. Het is dan ook handig om na de 

les (in de avond of de dag erna), nauwkeurig door te nemen wat je opdracht/huiswerk is 

voor de volgende week en waar de aandachtspunten liggen die we in de les hebben 

besproken. Lees ook de eventuele opmerkingen die je zelf of de docent in het boek erbij 

hebben geschreven. Dat hoeft niet lang te duren; één minuut kan al voldoende zijn. 

 Wellicht voor de meeste overbodig maar toch… Vergeet je boeken en/of kopieën niet 

voordat je naar de les komt. 

 

Filmpjes/geluidsopnames 

 Is er een filmpje/opname gemaakt of gekregen, dan kan dat een hulpmiddel zijn bij het 

instuderen van het nieuwe liedje.  

 Gebruik de opname of filmpjes zoals in de les uitgelegd. 

 Sla de opnamen/filmpjes altijd overzichtelijk op. 

 

Het oefenen 

 Indien mogelijk oefenen in een rustige en stille omgeving. Heb je een elektrische piano dan 

kan een hoofdtelefoon uitkomst bieden wanneer je snel bent afgeleid of wanneer jij iemand 

anders stoort.  

 Vaak herhalen/trainen is bij piano leren spelen onmisbaar.  

 Meestal heb je in de les aanwijzingen gekregen welke plaatsen of bepaalde technieken 

extra aandacht nodig hebben. Herhaal/train vooral deze plaatsen.  

 Als je iets niet begrijpt – ik bedoel niet als je iets niet kunt – probeer je erachter te komen 

óf en hoe je het probleem kunt oplossen. 

 Begrijp je het (na enig speurwerk) nog steeds niet, wacht dan tot de pianoles óf vraag 

iemand die het wel begrijpt en laat het je uitleggen. 

 Concentreer je vooral op het oefenen/trainen. Of met andere woorden: concentreer je 

vooral op het leerproces en niet te veel op het gewenste eindresultaat. 

 Als je denkt dat je alles ‘af’ hebt, kun je de liedjes voor je familie of vrienden en 

vriendinnen (of je huisdier….) voorspelen.  

 

Planning/Motivatie 

 Als er blijkt dat het ‘huiswerk’ te weinig is: ga gerust verder. Is het teveel, dan laat iets 

weg. 

 Het is beter om elke dag met de piano bezig te zijn dan een of twee keer in de week een 

lange periode. Het ‘inslijten’ en van bepaalde bewegingspatronen zal dan makkelijker gaan.   

 Hoe meer je oefent/traint, des te meer zul je bijleren. Hoe meer je bijleert hoe 

gemotiveerder je zult zijn. 

 Onthoud dat je pianospelen vooral thuis leert. In de les leer je vooral hoe je thuis kunt 

oefenen en spelen.                            

 

 
 

 
 

 
 


