
  
 
  

Podium Witteman in de klas 
Klassieke zangstemmen 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
In de popmuziek wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen 
verschillende zangstemmen: iedereen 
zingt. In de klassieke muziek heeft elke 
zanger en zangeres een andere zangstem. 
Hoe werkt dat? Paul en Floris ondergaan 
zelf de test en kijken welke zangstem zij 
hebben.  
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Kernbegrippen 
Klassieke muziek, zangstemmen, octaaf, 
bereik 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Bovenbouw: CKV Domein B: Kennis 
van kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Openingskoor van de 
Johannes Passion’.  
 
Antwoorden 
1 C 2 B – A – D - C 3 Je bereik is lager als je 
dikkere en langere stembanden hebt. 
4 Het latje geeft een bereik van twee 
octafen aan. 5a Tenor b Eigen antwoord, 
bijvoorbeeld: tenor of alt. 

Kijkvragen 
 

1 Welke zangstem wordt niet als voorbeeld 
gegeven? 
A Bariton 
B Alt 
C Contra-alt 
D Mezzosopraan 
 

 
 
2 Zet de zangstemmen in de juiste volgorde 
van laag naar hoog. 
A Tenor 
B Bariton 
C Sopraan 
D Alt 
 
3 Omcirkel de correcte antwoorden. 
Je bereik is lager als je dikkere/dunnere en 
kortere/langere stembanden hebt. 
 
4 Mike Boddé heeft een latje dat het bereik 
van iemand aan kan geven. Hoe lang is dit 
latje? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Paul en Floris hebben laten testen bij 
welke zangstem zij horen. 
a Bij welke zangstem horen Paul en Floris? 
b Bij welke zangstem denk jij dat je hoort?  
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Podium Witteman in de klas 
Klassieke zangstemmen 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
In de popmuziek wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen 
verschillende zangstemmen: iedereen 
zingt. In de klassieke muziek heeft elke 
zanger en zangeres een andere zangstem. 
Hoe werkt dat? Paul en Floris ondergaan 
zelf de test en kijken welke zangstem zij 
hebben.  
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Openingskoor van de 
Johannes Passion’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema klassieke zangstemmen is te 
gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij het vak CKV en 
biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Conservatorium Klassieke Muziek 
Muziek 
Muziekwetenschappen 
Kunsten, Cultuur & Media 
Kunstgeschiedenis 

Kijkvragen 
 

1 Welke zangstem wordt niet als voorbeeld 
gegeven? 
A Bariton 
B Alt 
C Contra-alt 
D Mezzosopraan 
 

 
 

2 Zet de zangstemmen in de juiste volgorde 
van laag naar hoog. 
A Tenor 
B Bariton 
C Sopraan 
D Alt 
 
3 Omcirkel de correcte antwoorden. 
Je bereik is lager als je dikkere/dunnere en 
kortere/langere stembanden hebt. 
 
4 Mike Boddé heeft een latje dat het bereik 
van iemand aan kan geven. Hoe lang is dit 
latje? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Paul en Floris hebben laten testen bij 
welke zangstem zij horen. 
a Bij welke zangstem horen Paul en Floris? 
b Bij welke zangstem denk jij dat je hoort?  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
https://schooltv.nl/programma/podium-witteman-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/podium-witteman-in-de-klas-openingskoor-van-de-johannes-passion/
https://schooltv.nl/video/podium-witteman-in-de-klas-openingskoor-van-de-johannes-passion/

