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2.  Bekrachtiging van het positieve 

 Mensen gaan door met het doen van dingen waarvoor ze waardering ontvangen. 
Geef aandacht aan hun tekortkomingen en mislukkingen en dan gaan ze daar ook 
mee door. Geef aandacht aan hun vaardigheden en successen en dan zullen ze 
meer vaardigheden ontwikkelen en meer bereiken. Waar je je op focust neem toe. 
 

3.  Bekrachtiging van het positieve 
 Betrap ze wanneer ze goed (bezig) zijn 
 Algemene vs positieve feedback 
 Je kunt mensen helpen het juiste gedrag zich eigen te maken, wanneer ze begrijpen 

waarom het belangrijk is 
 

4. Praat minder, zeg meer 
 Een boodschap heeft meer kracht wanneer we deze heel kernachtig overbrengen 
 Waarom zeggen mensen meer dan ze hoeven te zeggen? 

 
5. Duidelijker communicatie 

 5 woorden of minder 
 Neem je tijd om na te denken, wees niet bang voor stilte 
 Oefen 
 Gebruik fysieke bewegingen en gebaren 

 
6. De drie W’s 

 Wie heeft het gedaan? 
 Wat hebben ze gedaan? 
 Waarom is het belangrijk? 

 
7.  ‘Ik’ woorden vs ‘Wij’ woorden 

 ‘Ik’ woorden activeren een ‘schema van afgescheiden zijn’ in de relatie 
 ‘Wij’ woorden hebben een kalmerend effect op mensen waarmee we communiceren 
 ‘Ik’ woorden: Ik, hij, zij, leads, tenors 
  ‘Wij’ woorden: Wij, ons, laten we, zullen we 

 
8. Gebruik fysieke bewegingen en gebaren 
 
 Observatie van de zanger    Suggesties om de sound te verbeteren 
1.  Een toon met te weinig ademsteun Laat de zanger naar achterin de ruimte 

zingen. Gebruik je handen om de sound 
naar de achterste muur te gooien in een 
ronddraaiende beweging 

 
2. Sounds is heel nasaal Beweeg je handen vanuit de zijkanten van 

de nek en vraag de zanger om zijn handen 



te vullen met zijn stem, beweeg de handen 
rond het achterhoofd. 

 
3. Gebrek aan energie aan het eind van de zin Laat de zanger zijn handen gebruiken om 

de sound op te tillen aan het eind van de 
zin. Je zou zijn handen naar beneden 
kunnen duwen terwijl hij dit doet, zodat hij 
meer steun krijgt. 

9. Gebruik fysieke bewegingen en gebaren 
 
4. Borstademhaling Laat de zanger met zijn handen op zijn 

hoofd staan en de ellenbogen naar 
achteren 

 
5. Choppy zingen Laat de zanger een denkbeeldig zwaar 

touw trekken of een tafelblad poetsen 
 
6. Sound wordt ingeslikt Laat de zanger in een denkbeeldige 

microfoon zingen terwijl de microfoon 
langzaam verder weg gaat 

 
7. Gespannen kaak, geknepen geluid Aai de wangen naar benden toe met de rug 

van je handen, masseer de schouders, rol 
het hoofd voorzichtig als een bobbelpop. 

 
10. Betrek iedereen in het leren 
1. Je hoort bijvoorbeeld dat de eenheid in de lead sectie ontbreekt 
2.  Vraag de lead sectie de zin waaraan je werkt nog een keer te zingen 
3.  Vraag de koorleden een hand op te steken als ze individuele stemmen horen 
4.  Vraag de leads het nog een keer te zingen en vraag de bassen tegelijkertijd naar vowel 

matching te luisteren, de baritones naar de flow in de zin en de tenors naar de energie 
aan het eind van de zin. Vraag aan overige leads om te luisteren of de pitch intervallen 
goed zijn. 

5. Vraag iedere sectie hun duimen te gebruiken. Duim omhoog betekent heel goed, duim 
opzij betekent ok, en duim naar benden betekent dat er aan gewerkt moet worden. 
Bassen hoe was de vowel match?  Baritones hoe was de flow? Tenors, hoe was de 
energie? Leads die niet zongen, hoe waren de pitch intervallen? 

6. Vraag de leads nogmaals te zingen. Sections luisteren en stemmen. Omdat de leads de 
kans hebben gehad om naar elkaar te luisteren en feedback hebben gekregen van de 
andere koorleden worden ze altijd beter. Misschien niet perfect, maar beter. 

7. De belangrijkste factor van deze benadering is dat je het  als dirigent alleen maar 
faciliteert. De leads verbeteren omdat ze graag duimen omhoog willen zien. De rest van 
het koor zijn actief betrokken in het luisteren en dat helpt hun wanneer het hun beurt is. 

 
11. Belangrijkste punten van deze benadering 

 Alle zangers zijn betrokken bij de Lead Section Unity 
 De rol van de dirigent is om het verschil te waarderen dat er zal zijn in een sectie en 

om de andere koorleden te bedanken voor hun input als teamlid. 
 En ja natuurlijk, alle secties en de rest van de leads krijgen dezelfde behandeling. 

Hoe gaaf zou het zijn als iedere sectie een echte eenheid in geluid zou hebben_ 



 Unity, eenheid binnen de secties zal foute noten, synchronisatie en pitch problemen 
wegnemen. 

 
 
 
 
 
 
12. Non-verbale manieren om koorleden te vragen hun dirigent te helpen 
 
Problemen met directie    Suggesties voor koorleden 
 
Directie is zwaar en vertoont spanning 
 
Dirigent verbindt zich niet met het koor 
 
De houding van de dirigent is niet goed 
 
De dirigent mime’t de woorden 
 
 
13. Als de dirigent zijn/haar gedrag veranderd heeft, hoe gaan we dan reageren? 
 
Directie problemen zijn verholpen:  Specifieke feedback: Wie, Wat, Waarom? 
 
 
Directie is zwaar en vertoont spanning 
 
Dirigent verbindt zich niet met het koor 
 
De houding van de dirigent is niet goed 
 
De dirigent mime’t de woorden 
 
De dirigent praat te veel 
 
De dirigent geeft geen positieve feedback 
 
 
 

 
 

 
 
 


