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Omschrijving
Een methode in klassiek zang voor kinderen vanaf 6 / 7 jaar en ouder, 
en voor jeugd. Via verschillende oefeningen, die voor de jongste 
leeftijdsgroep verpakt worden als “spel”, en via een doelgericht 
internationaal repertoire leren de leerlingen “vanaf nul” (geen voorkennis 
is vereist) een juiste en vrije stemgeving. Bovendien ontwikkelen zij hun 
muzikaliteit, hun podiumpresentatie en hun lichaamsbewustzijn. Het 
uitgekozen repertoire wil de leerlingen voorbereiden op een professionele 
uitvoeringspraktijk van het kinder- en jeugdkoorrepertoire uit de opera-, 
symfonische- en geestelijke literatuur. Naast “westers klassieke” muziek 
is in de methode ook wereldmuziek te vinden. De docent kan naar 
keuze een prominente of minder prominente rol geven aan theater en 
podiumpresentie in zijn/haar les.
De methode bestaat uit een gedrukte “papieren” component en een 
digitale component. De papieren component zijn de werkboeken die 
de leerlingen mee naar huis nemen, om daar in gedoseerde stappen te 
kunnen oefenen. De digitale component bestaat uit een gedetailleerde
docentenhandleiding bij de werkboeken en is een didaktische 
uiteenzetting die een volledige zangmethode wil zijn.
Op de volgende pagina’s worden de twee componenten nader toegelicht.

Introductie
In 2005 begon ik met het geven van zanglessen aan kinderen en 
jeugd bij ‘Nieuw Vocaal Amsterdam’, één van de beste klassieke 
zangopleidingen voor kinderen in Nederland en Europa.
Ik ontdekte al snel dat er, in elk geval voor zover ik weet, geen 
zangmethode voor kinderen en jeugd bestaat waarmee de leerlingen 
thuis kunnen studeren, en waarmee ze een gedoseerde en meetbare 
vooruitgang kunnen maken, vergelijkbaar met bestaande methodes 
voor het leren bespelen van een instrument. Er zijn weliswaar 
verschillende boeken over de kinderstem geschreven, waarin vaak 
ook oefeningen en/of repertoire-ideeēn zijn opgenomen; ook zijn er 
repertoirebundels op de markt waarin verschillende aspecten van 
zangtechniek langskomen. Maar er bestaat geen zangmethode in de 
vorm van een werkboek: lesmateriaal dat de leerling ter studie mee naar 
huis neemt, en dat de basis vormt voor het leertraject van die leerling, 
met als doel het leren beheersen van de klassieke zangtechniek, en het 
overtuigend zingen van klassiek repertoire. Dat is de reden dat ik Robin 
ontwikkeld heb: een methode die afgezien van de gedrukte werkboeken 
voor iedere leerling / ieder koorlid ook een gedetailleerd handboek voor 
docenten omvat, en nog veel meer, in digitale vorm.
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Component 1: de werkboeken
Robin heeft vijf opeenvolgende niveaus en in totaal zeven werkboeken. De 
werkboeken bevatten:

- zangoefeningen die thuis gestudeerd kunnen worden
- internationaal repertoire
- uitspraakregels
- theater-elementen als optioneel lesonderdeel

De eerste drie werkboeken vormen de drie “basisniveaus”, terwijl werkboek 
4 en 5 voor verder gevorderde leerlingen geschikt zijn. Als een leerling het 
vijfde niveau beheerst, zou hij/zij zangtechnisch klaar moeten zijn om tot 
het conservatorium te worden toegelaten. 

Er bestaan twee versies van het werkboek niveau 1: de versie voor kinderen 
van 6/7 jaar oud met de titel “niveau 1 junior” en de versie voor kinderen 
van 8 tot 11 jaar oud, met de titel “niveau 1”. Niveau 1 en niveau 1 junior 
bevatten nagenoeg dezelfde lesstof, maar de manier waarop deze lesstof 
aangeboden wordt is verschillend. 
Als een leerling (een versie van) niveau 1 afgerond heeft, kan hij/zij door 
naar niveau 2, enzovoorts.

Robin voorziet ook in een werkboek voor leerlingen van 12 jaar en ouder, 
dat de lesstof van de drie basisniveaus aanbiedt op een manier die bij de 
mentale en fysieke ontwikkelingsfase van die leeftijd past. 

Zo zijn er dus in totaal zeven werkboeken.

De methode richt zich op dit moment op meisjesstemmen en op 
jongensstemmen voor de stembreuk. Voor de stembreukfase en voor 
jonge mannenstemmen is materiaal in ontwikkeling.

De pagina hiernaast verduidelijkt het bovenstaande schematisch. 

TWEE GEVORDERDE NIVEAUS

Drie basisniveaus
voor kinderen vanaf 6/7 jaar oud

danwel vanaf 8-12 jaar oud

daarnaast:

één 
WERKBOEK BASISNIVEAU  

VOOR JEUGD
van 12 jaar en ouder

Conservatorium

Niveau 5

Niveau 4

NIveau 3

Niveau 2

Niveau 1 junior & Niveau 1

Niveau “nul”
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Robin

Klassieke zangmethode 
voor kinderen en jeugd

niveau 1 junior

Geïllustreerd door
Lorenzo Donato
Oda Zoe Hochscheid
Michela Baso

Illustraties
De methode is geïllustreerd, op twee manieren. De tekeningen van het 
roodborstje Robin vormen een rode draad door het werkboek, met in elke 
les een “nieuw avontuur”. Alle Robins zijn getekend door Lorenzo Donato. 
Daarnaast zijn in de lessen tekeningen opgenomen die de leerlingen 
helpen begrijpen en onthouden hoe ze de oefeningen thuis moeten 
herhalen. In werkboek niveau 1 junior dienen deze tekeningen ook als 
vervanging van geschreven instructies, omdat de kinderen waarschijnlijk 
nog niet (goed) kunnen lezen. Voor leerlingen van 8 jaar en ouder 
(werkboek niveau 1, 2 en 3)  zijn de tekeningen schematisch en technisch 
weergegeven. Al deze plaatjes zijn bedacht door Oda Zoe Hochscheid en 
uitgevoerd met de grafische en artistieke ondersteuning van Michela Baso. 
Ieder werkboek bestaat uit circa 25-40 pagina’s.

Een (ideale) Robin-lessituatie
-  maximaal 6 kinderen / jeugdigen per lesgroep
-  wekelijkse lessen van minimaal 40 minuten
-  samenstelling van de groepen op basis van leeftijd, vocaal- & solfège 

niveau en stemtype
-  ieder werkboek bevat materiaal voor een schooljaar, iedere les heeft een 

studiecyclus van in principe drie lessen / weken
- de zanglessen gaan gepaard met deelname aan een kinderkoor / 

jeugdkoor
Robin heeft een brede marge van flexibiliteit en kan ook worden 
toegepast in lessituaties die afwijken van het bovenstaande, afhankelijk 
van de mogelijkheden die voorhanden zijn. Robin is geschikt voor een 
koor-context, een basisschool, een muziekschool, individuele lessen 
enzovoorts: de methode kan het uitgangspunt vormen voor allerlei soorten 
leertraject.

Op de nu volgende pagina’s, in predefinitieve versie:
- titelpagina van niveau 1 junior
- voorbeeld “naampagina” niveau 1 junior
- repertoirevoorbeeld niveau 1 junior: Trad. Tsjechisch “Hajej muj andilku”
- voorbeeldles uit niveau 1 junior over houding en adem + 

“vooruitgangspagina”
- titelpagina van niveau 1
- voorbeeldles niveau 1 over houding en adem
- repertoirevoorbeeld niveau 1: Dorothy Parke, “Winds”

© Oda Zoe Hochscheid april 2018
laatste revisie februari 2020
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Dit boek is van:

Slaapliedje in het  (welke taal?).
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datum _______________________

datum _______________________

Deze les gaat over: goed ademen!

Ga op de grond liggen, op je rug. Trek je knieën op:

Voel je dat je goed op de grond rust met je hele rug?

Voel je je buik naar binnen gaan?

2. Leg een hand op je buik. Doe de golven van de zee na:

               shhhhh...    shhhhh...    shhhhh...    shhhhh...  

datum _______________________
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Robin

Klassieke zangmethode 
voor kinderen en jeugd

Niveau 1

Geïllustreerd door
Lorenzo Donato
Oda Zoe Hochscheid
Michela Baso

Deze les gaat over: houding en

1. Ga op de grond liggen met twee voeten plat op de grond (je knieën zijn dus 
opgetrokken). Weet je nog hoe je voeten moeten staan?

Leg je armen ontspannen op de grond naast je lichaam. Ontspan ook je schouderbladen en 
nek. Zorg dat je rug niet hol is, maar goed contact heeft met de grond!

2. Leg één hand op je buik (weet je nog hoe?)

Adem uit: je buik gaat naar  
Adem in: je buik ontspant en vult zich vanzelf met lucht.

3. Nu met tellen!

- blaas uit
- ontspan je buik
- blaas vijf tellen uit op ffffff of op ssssss. Na vijf tellen is je buik leeg!

Belangrijk! Begin je de oefening telkens met inademen of met uitblazen?© Oda Zoe Hochscheid april 2018
laatste revisie februari 2020
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Component 2: het digitale gedeelte
Robin is meer dan een set werkboeken die de leerlingen mee naar huis 
nemen: het is een complete methode met een uitgewerkt didaktisch 
systeem. Een zangles-volgens-Robin omvat de hieronder genoemde 
elementen, terwijl theater-aspecten de rode draad van de les vormen:

houding
adem

neurie-oefeningen
stemgevings-oefeningen op klinker(s)

dictie / articulatie
______________

repertoire
Docenten ontvangen een gedetailleerde handleiding in digitale vorm, die 
onder andere de volgende elementen bevat: 

-  aanwijzingen voor de lesopbouw van een zangles met kinderen, met 
specificaties voor iedere leeftijds/niveaugroep die de methode omvat

-  duidelijke instructies bij alle zangoefeningen die in de werkboeken 
opgenomen zijn, en meer: in feite, voor wie de methode zo wil toepassen, 
lesvoorbereidingen voor een jaar per niveau

-  nuttige didaktische tips en “troubleshooters”

Een zangdocent die Robin toepast heeft idealiter, afgezien uiteraard van 
affiniteit met lesgeven, in het bijzonder aan kinderen en jeugd, minstens 
een Bachelor Conservatoriumdiploma in klassiek zang, danwel een 
vergelijkbare stembeheersing en kennis.

Naast het bovenstaande omvat “component 2” bovendien:

-  een reeks theater - oefeningen
-  audiofiles om de uitspraak van het repertoire in andere talen mee 

te studeren, ingesproken door personen die de betreffende taal als 
moedertaal spreken
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rif.: Oda Hochscheid, Mezzosopraan en docent

Mijn ervaring met Oda Zoe Hochscheid

In 2014 leerde ik Oda kennen ter gelegenheid van een liedrecital dat plaatsvond in de concertzaal 
van de Muziekschool “Il Pentagramma”. Samen met andere excellente artiesten zong zij een 
kamermuziekprogramma in het frans, engels, duits en italiaans. Ik was onder de indruk van zowel de 
hoge kwaliteit van de uitvoering als van de interessante repertoirekeuze.
Sinds deze eerste ontmoeting is een lange en veelzijdige samenwerking ontstaan: afgezien van 
verschillende andere concerten, ontdekte ik dat Oda voor het “Nieuw Amsterdams Kinderkoor”, 
het kinder/jeugdkoor waar zij directeur van was en dat één van de beste in Europa is, een 
opleidingstraject ontwikkeld heeft in klassiek zang, specifiek voor kinderen en jeugd.

In 2016 organiseerde Oda met dit excellente koor een tournee door de Dolomieten, onder andere 
in Tesero, waar het concert met unaniem enthousiasme werd ontvangen, niet alleen vanwege de 
vocale en muzikale kwaliteit van de uitsluitend a capella uitgevoerde werken, maar ook vanwege de 
efficiënte podiumpresentie en de uitgevoerde choreografieën. Ter gelegenheid van dit concert hield 
Oda een workshop met leerlingen (kinderen) van “Il Pentagramma”, die zo samen konden zingen met 
de jonge koorleden uit Amsterdam. De intensiteit van de ervaring, en het zichtbare plezier op het 
podium, dat de docent overbracht, hebben op de kinderen en jeugdigen een diepe indruk gemaakt. 
De koorleden van het “Nieuw Amsterdams Kinderkoor” zijn vocaal geschoold met de zangmethode 
waar Oda auteur van is.

In 2017 vroeg ik Oda om de jaarlijkse bijscholingscursus te verzorgen voor “Il Pentagramma”. Bij die 
gelegenheid heeft zij haar zangmethode met ons gedeeld, en ook haar ervaring in het doceren van 
solfège en op het gebied van cultureel management. Oda heeft met onze docenten een informatieve 
en interactieve dag georganiseerd, waarbij duidelijk werd wat de fundamentele elementen zijn in 
het opleidingstraject dat zij geconstrueerd heeft, onder andere via verschillende groepsactiviteiten. 
Het docententeam beoordeelde de dag als inspirationeel en vol interessante ideeën voor de 
eigen lespraktijk, en werd in de gelegenheid gesteld om van dichtbij, onder andere via audio- en 
videomateriaal, de excellente resultaten te beleven die Oda via haar methode weet te bereiken.

De meest recente samenwerking was een workshop getiteld “zingen met je lijf”, voor leerlingen 
van ons jeugdkoor. Oda heeft met de koorleden gewerkt aan aspecten als: lichaamsbewustzijn, 
zangtechniek, muzikaliteit van de uitvoering van het repertoire en theater / podiumpresentie. 
In weinig tijd heeft ze een mini-voorstelling samengesteld en geregisseerd voor de ouders. De 
koorleden zongen deels repertoire dat ze de dag zelf vanaf “nul” hadden geleerd, gecombineerd met 
een bijpassende regie. De inleving van de koorleden en hun overtuiging op het podium werden door 
deze aanpak zichtbaar gestimuleerd. 

De fundamente elementen van Oda’s manier van werken zijn misschien discipline en tegelijkertijd 
haar aanstekelijke energie, die moeilijk niet overgenomen en doorgegeven kan worden, zoals de 
teamleden, ouders en de kinderen en jeugdigen zelf getuigen. Haar leerlingen merken tijdens de 
lessen niet, hoe intensief het werk in feite is dat ze aan het doen zijn, omdat ze er plezier in hebben 
en omdat ze zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen. Tenslotte vind ik dat Oda’s zangmethode 
voor kinderen en jeugd een werkelijk speciale plek inneemt binnen het panorama van de huidige 

didaktiek.

      Met hartelijke groet,

      Ezio Vinante
      Directeur van de Muziekschool “Il Pentagramma”
      van de Fiemme- en Fassa vallei
      direzione@scuolapentagramma.it

Ik leerde Oda kennen bij een kamermuziek concert van haar in 2014, waarbij ik haar vocale 
kwaliteiten waardeerde en bovendien haar competentie op het gebied van podiumbewustzijn 
en communicatie en haar verzorgde muzikale uitvoering. Ik heb haar vervolgens uitgenodigd 
voor een aantal sessies met het koor dat ik dirigeer, het Ensemble Canticum Novum in Moena. 
Tijdens de sessies heeft Oda haar methode voor het opwarmen van de stem en vocale techniek 
voorgesteld, die met enthousiasme door de koorleden aangenomen werd, en die vervolgens 
in een langere periode van sessies met kleine groepen verdiept werd. Hierna hebben er, tot op 
heden, verschillende aanvullende sessies plaatsgevonden, waarbij het gezongen repertoire in 
detail bekeken werd, en zij leverde bovendien een waardevolle bijdrage aan de concertreis naar 
Nederland van het koor.

In de zomer van 2016 heeft zij het Kinder-en Jeugdkoor van Nieuw Vocaal Amsterdam naar Tesero 
gebracht. Zij was van dit koor de vocale coach en de codirecteur. Rondom het concert vond een 
“openbare repetitie” plaats waaraan ook leerlingen van de muziekschool “Il Pentagramma”, waar ik 
doceer, konden deelnemen.

Eveneens in 2016 was haar visie op het lesgeven aan kinderen en haar ervaring bij Nieuw Vocaal 
Amsterdam onderwerp van de bijscholingscursus die “Il Pentagramma” jaarlijks organiseert. 
In de loop van 2017 is een workshop door Oda georganiseerd met het jeugdkoor van dezelfde 
muziekschool. 

In 2018 heeft de regionale korenfederatie van de regio Trentino haar gevraagd, om ter gelegenheid 
van het festival voor kinder- en jeugdkoren, een warm-up aan het begin van de dag te verzorgen; ik 
was hierbij aanwezig, ook als docent.

Bij alle bovengenoemde gelegenheden kwam steeds haar kennis en competentie naar voren, 
samen met haar vaardigheid om verschillende leeftijdsgroepen: kinderen, “pubers” / jeugd, 
volwassen, vol enthousiasme te laten meedoen.

       Ilario Defrancesco
       Moena, 29 augustus 2018
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Oda Zoe Hochscheid,
mezzosopraan & zangdocent 

Na haar eindexamen aan het Stedelijk Gymnasium Leiden studeerde Oda Duitse taal- en 
letterkunde, Musicologie en Muziektheorie (verdiepingsstudie op het gebied van solfège, 
harmonie, contrapunt en muziekanalyse) in München en Amsterdam. Ze start haar werk voor 
“Nieuw Vocaal Amsterdam” (NVA), een kinder- en jeugdkoor van hoge kwaliteit, in 2005, het jaar 
dat NVA wordt opgericht, als zang- en solfègedocent. Ze draagt significatief bij aan het definiëren 
van het opleidingstraject dat NVA aanbiedt, dat op dit moment uniek genoemd kan worden, en 
aan de artistieke profilering van NVA als “specialist in opera en muziektheater met kinderen en 
jeugd”. Ze schrijft een zangmethode voor kinderen en jeugd vanaf 6/7 jaar en ouder getiteld 
“Robin” (eerdere werktitel “Zanglijster”) en ze past het relatieve solfègesysteem toe in haar lessen.

In 2009 verhuist ze naar Italië waar ze klassiek zang studeert aan de “Accademia Internazionale 
della Musica” in Milaan, en aan het Conservatorium “G. Nicolini” van Piacenza. Onder leiding van 
haar docenten Adelisa Tabiadon, Luca Gorla e Loris Peverada behaalt ze haar Masterdiploma, met 
specialisatie Opera Buffa, cum laude. Ze verdiept haar stilistische kennis bij Ton Koopman, Bruno 
de Simone, Sara Mingardo, Carolyn Watkinson, Mara Galassi, Deda Cristina Colonna, Roberto 
Balconi, en anderen. Dankzij haar studie in Italië doet ze ook ervaring als koorzangeres op, in het 
Kamerkoor van de “Accademia Internazionale della Musica” in Milaan o.l.v. M. Valsecchi.

Oda debuteerde de volgende operarollen: Rosina in Rossini’s “Barbiere di Siviglia” (dir. M. 
Fracasso), Ariodante in de gelijknamige opera van Handel (dir. R. Balconi), Vespetta in Albinoni’s 
intermezzo “Pimpinone” (dir. M. Nitti), Proserpina in Peri’s “Euridice” (artistieke leiding M. Galassi 
en D.C. Colonna); Sorceress e Spirit in Purcell’s “Dido and Aeneas” (dir. R. Balconi); Die Hexe in 
Humperdinck’s “Hänsel und Gretel”.
Een live opname van het intermezzo Pimpinone, CD label “Casa Bongiovanni”, is sinds 2011 
verkrijgbaar. 
Oda heeft bovendien een brede ervaring in het uitvoeren van kamermuziek, van 1700 tot heden, 
en van geestelijk repertoire. Onder andere zong ze als soliste in de Petite Messe Solennelle van 
Rossini (dir. P. Bernelich), het Stabat Mater van Pergolesi (dir. L. Ghielmi), de Messiah van  Handel 
(dir. F. Bardazzi), en het Paas Oratorium van Bach (dir. G. Duci). 

Oda was altijd al, en is, een gepassioneerde docent en een groot liefhebber van koorzang, in 
het bijzonder van kinder- en jeugdkoorzang: misschien wel de meest pure manier van muziek 
maken. Tussen 2011 en 2018 was Oda codirectrice van NVA, verantwoordelijk voor de artistieke 
en didaktische leiding van de meest vergevorderde koren, en voor de complessieve organisatie 
en financieën. Onder co-leiding van Oda heeft de opleiding van NVA haar dimensies meer 
dan verdubbeld en heeft NVA talrijke projecten op de planken gebracht samen met artistieke 
partners van het hoogste niveau, die het koor internationale roem hebben gegeven. Zo heeft NVA 
een CD opgenomen met het wereldberoemde “Amsterdam Baroque Orchestra” onder leiding van 
Ton Koopman. 
Mede dankzij Oda is NVA vandaag de dag vaste partner van de Nationale Opera & Ballet, en 
dankzij het nieuwe netwerk van contacten dat zij voor NVA creëerde werd NVA gevraagd om te 
zingen tijdens de officiele Inhuldiging van Koning Willem-Alexander, in het bijzijn van royalties 
van over de hele wereld en live uitgezonden op de internationale tv. Ze verkreeg, net als de 
deelnemende koorleden en teamleden van NVA, voor deze prestatie de “Inhuldigingsmedaille”. 
Van de uitvoering van het koor en de verdere muzikale partners van de Inhuldiging verscheen 
onder het prestigieuze label Deutsche Grammophon de CD “Leve de Koning”. 

Oda woont sinds 2013 in Falcade, Italië,
en is voorzitter van stichting “Le Muse e le Dolomiti”. 
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Imagine: a concert featuring Renaissance repertoire in the Castello Sforzesco (in itself a 
fascinating idea, although not completely original); add the authentic dances from the same 
period (this most certainly is original: historical choreographies are rarely performed); on top 
of that, these dances are not danced by professionals, but by children aged ten to seventeen 
years, who -to top it all off- also sing. This is what makes tomorrow’s event so unique. It 
has been organised by ‘Le Voci della Città. Il Museo che Suona’: initiator of many succesful 
educational music-related events in the Castello-based museum of musical instruments, 
especially for audiences of young children. On invitation of Le Voci della Città, Capella 
Juvenalis pro Musica Antiqua is to perform tomorrow, after their Italian debut in Pesaro tonight. 
Capella Juvenalis pro Musica Antiqua is one of the top-level choirs of the Nieuw Amsterdams 
Kinderkoor (New Amsterdam Children’s Choir). The twenty children (average age twelve years 
old) all attend the training program run by this Dutch organisation, located in Amsterdam and 
unique in its kind. The NAK offers a high quality classical voice education to about 200 children 
aged four and onwards, without any kind of selection procedure. ‘Even if a child has never had 
any music lessons before: all children are welcome to join the training program’, explains Oda 
Hochscheid, co-director of the NAK. ‘This way, we are able to educate children from all walks 
of life, even if their background offers a context in which classical music is not an obvious 
choice. Society already creates enough ‘selection’, we don’t want a music education program 
to be selective as well.’ 
The children who are to perform in the Castello Sforzesco tomorrow have been selected from 
the various top-level choirs that are part of the NAK, which was founded in 2005 by Caro Kindt, 
co-director of the NAK and artistic director of Capella, with a vast experience in the area. What 
is so intruiging about Capella is the combination of dances from ca. 1450-1600 and the use 
of historic costumes. ‘The secret lies in understanding the curiosity and natural motivation of 
children to learn, and use that in order to teach them complex things. And it works!’ 
That it works should give us pause; it is clear that these children come from a ‘civilised’ 
environment in which early music has a place of honour within the musical and cultural scene. 
For the Dutch, it is no exception to listen to the complex polyphony of Arcadelt or Gastoldi, 
which the teenagers are performing in concert, and it is not so strange that choreographer 
Dorothée Wortelboer recontructs the Passo e Mezzo, Branles, Farandoles and Gagliardas 
based on the manuscripts by Domenico di Piacenza, Fabritio Caroso and Guglielmo Ebreo, 
accompanied on dulcian, recorders, viola da gamba and lutes by the (adult) instrumental 
Capella Juvenalis. 
All this comes with hard work: just like the youngest students of the conservatoire, NAK 
students attend lessons twice a week, including ‘drama and stage presentation’, co-director 
Oda Hochscheid tells us. The NAK studies repertoire from the Middle Ages to contemporary 
music, all ‘without a frown in sight! We are known as a ‘happy children’s choir’, in The 
Netherlands and abroad’. Like all children then, they have a natural capacity for joy. 

Het Nederlandse kinderkoor 
dat de Renaissance doet herleven
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