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Hoofdstuk 2: Maat en ritme, basisbegrippen en 
notenwaarden 

2.1 Maat en ritme 
Als je naar een muziek luistert hoor je verschillen in toonhoogte (hoge en lage 
tonen), maar ook verschillen in toonduur (lange en korte tonen). 

                      
 
Maat en ritme gaan over hoe lang tonen klinken, over de afwisseling tussen 
lange en korte tonen en hoe je kunt meten hoe lang je een toon aan moet houden 
als je zelf muziek speelt. 
 
De tijd waarin de toon klinkt noemen we toonduur. 
 
Tonen van verschillende lengte vormen samen een ritme.  
 
 
Om te meten hoe lang een toon klinkt, kun je 
mee tellen.  
 
 
Eén tel wordt ook wel de puls genoemd. De puls hoor je niet alleen als je zelf 
muziek speelt, maar ook als je naar muziek luistert. Als je beweegt, danst of 
marcheert op muziek beweeg je op de puls. De puls is een regelmatige beweging 
die in de muziek aanwezig is. Meestal is de puls ingedeeld in groepjes van een 
gelijk aantal tellen (twee, drie of vier tellen). Eén zo'n groepje noemen we een 
maat. 
 
Als je snel telt is het tempo hoog, als je langzaam telt laag. 
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Dus: 
Toonduur: tijd waarin een toon klinkt. 
Ritme:  afwisseling van klanken van verschillende lengte. 
Puls/beat: regelmatige beweging die van nature in (de meeste) muziek zit. 

Omdat je de puls (of de “beat”) van de muziek (onbewust) 
waarneemt, kun je bewegen, dansen of marcheren op muziek. De 
puls wordt ook wel “tel” genoemd, omdat bij dansen en muziek 
maken de puls vaak meegeteld wordt. 

Maat:  indeling van de puls in groepjes van bijvoorbeeld twee, drie of vier 
  tellen. 
Tempo: snelheid waarmee de pulsen elkaar opvolgen. Bij een laag tempo is 

de tussentijd tussen twee pulsen groter. 
 
 
 
 
 
Opdracht 2.1: 
Beluister enkele muziekstukken. Klap de puls mee. Probeer ook eens mee te 
marcheren. Lukt dit bij elk muziekstuk? Kun je horen of de puls ingedeeld is in 
groepen van twee, drie of vier tellen? Tel mee in de maat van de muziek. Is het 
tempo hoog, gemiddeld of laag? 
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2.2 Notenwaarden 
Om toonduur op te schrijven worden verschillende notenwaarden gebruikt: 
 
Notennaam Noot Bijbehorende rust 

Hele noot 
 

 

Halve noot 
 

 

Kwart noot 
  

Achtste noot 
 

 

Zestiende noot    
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Opdracht 2.2: 

De kwartnoot duurt één tel. Schrijf op hoelang onderstaande noten duren. 
 

 duurt ............ tel(len) 
 

  duurt ............ tel(len) 
 

 duurt ............ tel(len) 
 

4  duren samen ......... tel(len) 
 

 

2.3 Punt achter een noot 
Een punt achter een noot betekent dat de noot met de helft van de waarde wordt 
verlengd. 

De kwartnoot ( ) duurt één tel, dus: 
 

   =   +    = 2 + 1 =  3 tellen 
 

 =  +  = 1 + 1/2   =  11/2  tel  
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Opdracht 2.3: Notenrekenen. 

voorbeeld:   +     =      =  2  tellen 

 +     +        =     .........  =   .........   tel(len) 

   +    +     +     =     .........  =   .........   tel(len)    

  +       +     =     ......... =   .........   tel(len)    

   +        +     =     ......... =   .........   tel(len)    

   +        +     =     ......... =   .........   tel(len) 

  +      =     .........  =   .........   tel(len)    

   +       =     ......... =   .........   tel(len)    
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Opdracht 2.4: 
Hoe lang duren onderstaande noten? 
 

Bereken hoeveel tellen de noot duurt als de kwartnoot ( ) één tel duurt. 
 
Voorbeeld:      =        4           +         2          =        6       tellen 
 
 

 
 

Bereken nu hoelang de noten duren als de achtste noot ( ) één tel duurt. 

 
 

Bereken nu hoelang de noten duren als de halve noot ( ) één tel duurt. 
 

 


