
Muziek maken en op cd zetten

Muziek maken kan voor tieners een uitlaatklep zijn van hun emoties en is daarom zeer 
geschikt hiervoor, maar als de tienerwerker zich niet verdiept in de gangbare mode dan willen 
de tieners hier niets mee doen. Het is dus erg belangrijk om met de mode mee te gaan en hier 
aan mee te doen. Je kunt op twee manieren muziek maken, zelf een muziekinstrument 
bespelen (ook met zingen gebruik je de mond als instrument) of met de computer muziek 
maken. Van alle twee de mogelijkheden geef ik een voorbeeld. Men kan eventueel iemand 
inhuren (misschien een vriend of kennis) om met de tieners deze workshops te gaan doen.

Zelf een muziek instrument bespelen en opnemen:

De tienerwerker kan zelf voor muziekinstrumenten zorgen of deze kan ook de tieners een 
muziekinstrument mee laten brengen. Als de tieners zelf al een muziekinstrument bespelen is 
dat natuurlijk geweldig en kan men beginnen met de opname. De gemakkelijkste manier om 
muziek op te nemen is met een cassetterecorder. Er kunnen verschillende opnames gemaakt 
worden zodat je de beste opname later op cd kunt zetten. Als je erg goed bent met de 
computer kun je zelfs van meerdere opnames èèn goed muziekstuk maken door de slechte 
stukken uit de ene opname te halen en een goed stuk van een andere opname in de plaats te 
zetten. 

Wat heb je minimaal nodig voor de opname:

 Stekkerdoos
 Mixer met voeding (als enigszins mogelijk, dit is gemakkelijk omdat je dan de microfoon 

gemakkelijk aan kunt sluiten)
 Cassettedeck  (vergeet de bandjes niet)
 Microfoon (met standaard)
 Koptelefoon
 Een of meer muziekinstrumenten
 Snoeren om alles aan te sluiten

Als de muziek opgenomen is kun je de cassetterecorder met een snoer aansluiten aan de 
computer (de geluidskaart achter in de computer). Met een muziekprogramma (vaak het 
brandprogramma) kun je de muziek opnemen op de computer. De verschillende 
muziekstukjes schrijf je weg als wave bestand. Je kunt als je er bedreven in bent, de slechte 
stukken wegknippen en er goede stukjes voor in de plaats zetten.Vervolgens kun je met een 
brandprogramma de muziek op een cd zetten.



Muziek opnemen met de computer

Om muziek te maken met de computer zul je in het bezit moeten zijn van een 
muziekprogramma  en dit op de computer moeten installeren. Er zijn verschillende 
muziekprogramma’s te koop, het is even een investering maar als je het programma koopt dat 
het beste bij jouw tieners hoort dan betaalt het zich terug. Programma’s die ik gebruikt heb 
samen met tieners zijn E-Jay HipHop2, E-Jay Ibiza, Dance Machine en Magix Music Maker. 
Dit zijn programma’s die niet al te moeilijk zijn voor de tieners en al bij eenvoudig gebruik 
heel leuk kunnen zijn. Cubase Vst is moeilijker voor de tieners, dit programma zou ik daarom 
niet al te gauw gebruiken.
Met bovengenoemde programma’s kun je nagenoeg hetzelfde werken en daarom is het 
genoeg om hier een van deze programma’s uit te leggen.

Hoe maak ik een muziekstuk?

Als het programma is opgestart zie je het volgende: 

Ik ga nu uitleggen waar de diverse onderdelen voor dienen. 

In het grote vak zie je horizontale lijnen, dit zijn de tracks. In dit programma kun je 
verschillende tracks tegelijk gebruiken. Dat wil zeggen dat je in iedere track een instrument 
kunt gebruiken. Bijvoorbeeld doe je in de 1e track de drum (hier begin je meestal mee), in de 
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2e track doe je de bas en in de 3e track de gitaar. Op deze manier kun je een heel muziekstuk 
maken. 
Willen we een muziekstukje bewaren dan kun je op het teken dat lijkt op een diskette 
drukken. Geef je muziekstuk een naam die je onderscheid van muziekstukjes van een ander.

Links in het scherm zie je een smalle balk met cijfers er op, deze balk geeft het tracknummer 
aan zodat je kunt zien in welke track je zit. 

Hieronder is de transportbalk afgebeeld, op de transportbalk staan de knoppen voor 
afspelen, opnemen, naar het begin gaan, naar het einde gaan enz. Deze balk zullen de tieners 
heel veel gaan gebruiken, vooral bij het afspelen van wat ze gemaakt hebben.

Wil je beginnen met het muziekstuk dan heb je stukjes kant en klare muziek nodig die in het 
programma aangeboden worden. Aan de onderkant van het scherm zie je twee rijen met 
instrumentkeuzes die je in kunt drukken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor drum of je bent al 
verder met je muziekstuk en je wilt een rapper laten zingen, dus je drukt dan op rap. Tussen 
deze twee rijen waar je keuzes uit instrumenten kunt maken staan dan de 

verschillende stukjes muziek die je in je eigen muziekstuk kunt 
gebruiken. Deze muziekstukjes kun je beluisteren door er 
dubbel op te klikken met de linker muisknop. Heb je het juiste 
muziekstukje gevonden dan kun je dat naar een van de tracks 
slepen met de muis.
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In ieder muziekprogramma is er een mogelijkheid om je muziekstuk als wave bestand weg te 
schrijven naar de harddisk. Als je genoeg muziekstukjes als wave bestand naar de harddisk 
hebt geschreven dan kun hier met een brandprogramma een cd van branden zodat de muziek 
op een normale cd speler afgespeeld kan worden.
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