
 

College Tour in de klas 
Janine Jansen 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Janine Jansen is een Nederlandse violiste. 
Ze is uitgegroeid tot een internationale 
ster die optreedt met de grootste 
orkesten en musici van de wereld. Ze 
spreekt over de emotie die ze in haar 
muziek legt, podiumvrees, en de 
bezuinigingen op cultuur in Nederland. 
 
Vakgebied 
CKV 
 
Kernbegrippen 
Muziek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: CKV, Domein B: Kennis van 
kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer over klassieke muziek, zoals: 
‘De fagot’ uit de serie ‘Podium Witteman 
in de klas‘. 
 
Antwoorden 
1a Haar lerares. b Veel samenspelen, je 
oren leren gebruiken en communiceren. c 
Zoveel mogelijk, maar niet langer dan je 
je je kan concentreren. 2 Door per snaar 
een stukje te spelen. 3 Janine heeft geen 
last van echte podiumvrees, hoe vaker je 
het doet, hoe minder zenuwachtig je bent 
en bij Janine verdwijnen de zenuwen 
zodat ze op het podium staat. 4a Ja, veel 
orkesten verdwijnen of hebben het 
moeilijk. b Zonde, vooral omdat Nederland 
zulke goede orkesten had voor een klein 
land. 5 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Een meisje vraagt aan Janine Jansen of 
ze tips heeft om een topvioliste te worden. 
a Welke persoon was belangrijk voor 
Janine Jansen? 
b Wat is belangrijk om jong te leren? 
c Hoe vaak moet je oefenen? 
 
2 Hoe test je of een viool goed klinkt? 
 

 
 
3 Hoe gaat Janine om met podiumvrees 
voor een optreden? 
 
4a Merkt Janine wat van de bezuinigingen 
in de kunstsector in Nederland? 
b Wat vindt ze van de bezuinigingen? 
 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Heb jij ooit last van podiumvrees gehad 
of ben je weleens zenuwachtig voor 
bijvoorbeeld een toets of tentamen? Hoe 
los je dat op? 
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