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Buma Music Academy in het kort
Bij Buma Music Academy nemen we je graag wat werk uit handen door een actueel, inspirerend en leuk lespro-
gramma te ontwikkelen. Het lesprogramma van Buma Music Academy biedt jou praktische handvatten om je 
muziek en ckv lessen op een eigentijdse manier vorm te geven. Je kunt het lesmateriaal inzetten ter aanvulling op 
je reguliere lessen of je motiveert leerlingen door gebruik te maken van de bijzondere extra’s zoals feedback van 
professionals, een workshop en quizzen. 

Het lesmateriaal
Wanneer je deelneemt aan Buma Music Academy beschik je over 48 kant en klare lessen binnen verschillende 
muziekonderwerpen. Deze lessen zijn te vinden in de online lesomgeving en hebben een lesbrief voor leerlingen 
en een docentenhandleiding. Het lesmateriaal bestaat uit een lesvideo, vragen, mini-opdrachten en een eindop-
dracht.
Bijna iedere les is gedifferentieerd op vmbo en havo-vwo niveau en geschikt in lessen muziek en ckv. Het lesmate-
riaal is altijd actueel en sluit goed aan op de belevingswereld van jongeren.
De 48 lessen uit de online lesomgeving zijn verdeeld in zeven verschillende onderwerpen. Dit zijn: 
• Muziekstijlen | met o.a. popmuziek, hiphop en dance
• Muziekinstrumenten | met o.a. de gitaar, het toetsinstrument en de synthesizer
• Songteksten | met o.a. schrijf een songtekst, schrijf een raptekst en straattaal
• Componeren en musiceren | met o.a. componeren voor beginners en componeren met noten
• Elektronische muziek | een introductie en zes tutorials op het produceren van muziek
• De muziekindustrie | met o.a. productie van een festival en de techniek bij een optreden
• Muziek en andere disciplines | met o.a. muziek & film, muziek & games en de Golden Record
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Hieronder vind je de links naar alle bestanden van de les ‘Muziek en games’ deze les komt uit de groep lessen over 
muziek en andere disciplines. 
Muziek en games bestaat uit:
• de docentenhandleiding
• de lesbrief voor vmbo
• de lesbrief voor havo-vwo
• de lesvideo Muziek in games
• de lesvideo Muziek in games | geschiedenis

DE LESOMGEVING

Lesroutes
Wanneer je ingelogd bent in de lesomgeving kun je voor al je klassen en projectgroepen lesroutes uitstippelen. Zo 
kun je je lessen gemakkelijk plannen en houd je gedurende het schooljaar een goed overzicht. Daarnaast vind je in 
de lesomgeving de jaarlijkse popquiz en thema-quizzen die aansluiten op het lesmateriaal. 

Feedback & tips van professionals 
De online omgeving maakt interactie mogelijk tussen je klas en een professional uit de muziekwereld. Lever een 
feedbackopdracht in van leerlingen en ontvang binnen twee weken een videoboodschap van ons met tips, trucs en 
constructieve feedback. De feedback opdracht kan ingeleverd worden in bijv. een songtekst of een video-opname. 
Leerlingen kunnen ook vragen stellen voor hun profielwerkstuk, presentatie, verslag of juist om zich te verbeteren in 
bijvoorbeeld zang of gitaarspel. De videoboodschappen zijn een leuke en motiverende aanvulling op je reguliere 
lessen!

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie over Buma Music Academy onze site. 

Contact en aanmelden
Wil je deelnemen aan Buma Music Academy? Dan kun je je hier inschrijven. Heb je nog vragen over het lesmateri-
aal of Buma Music Academy in het algemeen? Neem dan gerust contact met ons op via info@bumamusicacademy.nl 
of 024 3782462.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/np-bumamusicacademy-production/uploads%2Flessons%2Flesson_34%2FMuziek en games- docentenhandleiding vmbo%2C havo-vwo.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/np-bumamusicacademy-production/uploads%2Flessons%2Flesson_34%2FMuziek en games- lesbrief vmbo.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/np-bumamusicacademy-production/uploads%2Flessons%2Flesson_34%2FMuziek en games- lesbrief havo-vwo.pdf
https://youtu.be/6g95RAvQWx4
https://youtu.be/BgnnwOwS8Jo
https://bumamusicacademy.nl/aanmelden-voor-buma-music-academy/
mailto:info%40bumamusicacademy.nl?subject=
mailto:info%40bumamusicacademy.nl?subject=
https://bumamusicacademy.nl/

