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1. Algemene inleiding 
 

MuseScore is vrije muzieknotatiesoftware voor Linux, Windows en Mac. MuseScore is een wysiwyg-

programma, met volledige geluidsondersteuning alsook invoer en uitvoer van MusicXML en 

standaard Midibestanden. Percussienotatie is ondersteund, evenals rechtstreekse printuitvoer. 

Het programma heeft een eenvoudige gebruikersinterface, met snelle noteninvoer die gelijkaardig 

is aan de populaire commerciële muzieknotatiesoftware zoals Finale en Sibelius. 

MuseScore is opensourcesoftware, uitgebracht onder de GNU General Public License. 

MuseScore is een afgeleide van MusE, een MIDI-sequencer voor Linux. In 2002 besloot Werner 

Schweer om de notatiefuncties van MusE af te splitsen en te herschrijven als onafhankelijke 

muzieknotatiesoftware. De software is geschreven op de platformonafhankelijke Qt-toolkit.  

(bron Wikipedia) 

 

2. Specifieke inleiding 
 

Alle partituren, geschreven voor het Eligiuskoor, zijn in de 4 stemmen te beluisteren – zelfs die 

liederen die deels of volledig éénstemmig zijn.  

Het voordeel hiervan bij éénstemmige liederen is, dat je daardoor beter je eigen stem kan leren. De 

stem van een vrouw klinkt nu éénmaal anders dan een stem van een man.  

Het gebruik van het programma MuseScore is freeware, m.a.w. het is een gratis programma met dit 

voordeel dat er geen reclame aan verbonden is. Je kan er zelf voor kiezen om je te registreren op hun 

website, maar dit is niet noodzakelijk. 

 

3. Werkwijze 
 

Om partituren te kunnen beluisteren dien je de volgende stappen te volgen: 

• MuseScore installeren.  

• Partituren ontvangen via mail. 

• Partituren in je muziekmap plaatsen. 

• MuseScore opstarten. 

• De partituur openen. 

• De partituur beluisteren. 

Al deze stappen worden in de handleiding uitgewerkt.  
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4. MuseScore 
 

4.1 Waar vind ik MuseScore op het internet? 

 
Ga naar de website van MuseScore. Je kan zoeken via Google of onmiddellijk volgend adres ingeven: 
www.MuseScore.org/nl. 
 
Vervolgens krijg je het volgend scherm. 

 
 
 
 
Klik met de linkermuistoets op de icon “GRATIS DOWNLOAD”. 
 

 

4.2 MuseScore installeren 

 
Afhankelijk van je computer, start de download (het afhalen van gegevens van Internet) automatisch. 
Ook afhankelijk van je computer, kan het gebeuren dat de installatie automatisch verloopt. 
 

 

4.3 MuseScore aanpassen 

 
Om het jezelf gemakkelijk te maken, dien je enkele stappen te ondernemen. 
 
1) Creëer een map op je computer waarin je de partituren zal opslaan. 

Onthoud goed de plaats, want je hebt dit in de volgende stap nodig. 
 

  

http://www.musescore.org/nl
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2) Start het programma MuseScore. 
Je ziet het volgende scherm: 
 

 
 

Sluit het starthulpscherm door op Sluit te klikken.  
 
 
 

 

 

Klik bovenaan links op BEWERKEN 
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Je ziet het volgende scherm: 
 

 
 
 
Klik op VOORKEUREN 
 
Je ziet het volgende scherm: 
 

 
 
Bij de titel Programma startmodus klik je in het bolletje “ga verder met de laatste sessie”. 
Alle andere bolletjes en vierkantjes dienen blank te zijn. 
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Dan ziet dit er als volgt uit. 
 

 
 
 

 

Vervolgens pas je het volgende onderdeel Mappen aan: 
 

 
 
In het mapje van Partituren pas je de plaats van je partituren aan.  
Daarstraks heb je een nieuwe map gemaakt, waarin je de partituren zal plaatsen wanneer je die 
ontvangt via mail (daarover verder meer). 
 
 
Kies nu je map. 
 
Nu dienen wijzigingen nog opgeslagen te worden: 

 
 
Eénmaal dit alles achter de rug, klik je op Toepassen, rechts onderaan van het scherm MuseScore 
voorkeuren. Klik vervolgens op Ok.  
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5. Waar vind ik de partituren? 
 
Je kan de partituren terug vinden op de website : users.telenet.be/willy.mullebrouck. 
 
Je vindt er alle partituren onder de rubriek “Alfabetische lijst van de partituren”. 
 
Als je op een partituur klikt, wordt deze gedownload op je computer.  
In veel gevallen zie je de naam tevoorschijn komen, onderaan je computer. 
Als je op die naam klikt zal de partituur automatisch opstarten in MuseScore. 
 
BELANGRIJK: op de website staat altijd de laatste versie van de partituur. 
Je kan er ook voor kiezen om deze partituur op te slaan op je computer in een map naar jouw keuze.  
 
 

 
 

  



Pagina 9 van 14 
 

 

6. Beluisteren van partituren 

6.1 Openen van de partituur 

Open het programma MuseScore (dit kan verschillen van computer tot computer). 
 

 
 
Klik op de icoon’ bestand openen’ 
 
 
 
 
Je ziet volgend scherm. Het kan dat je eerst naar de map dient te navigeren waarin je partituur zich 
bevindt. De volgende keer wanneer je MuseScore opstart, zal het programma dit voor je onthouden. 

 
 
Kies de partituur. 
 

Dit doe je als volgt: 
- Klik op bijvoorbeeld HIGHLAND CATHEDRAL.mscz 
- Klik op openen 
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Vervolgens zie je het volgende scherm: 

   
 
 

6.2 Luisteren naar de volledige partituur 

Je hebt 2 mogelijkheden: 

6.2.1 Mogelijkheid nr. 1: via de werkbalk 

bovenaan in de werkbalk zie je de volgende toets 

 

 Wanneer je op deze toets klikt met de linkermuisknop zal de partituur spelen.  

 Nogmaals hierop klikken, stopt het spelen van de partituur. 

 

Als je terug wilt gaan naar het begin van 

de partituur, duw je op deze toets of op de toets HOME van je toetsenbord. Je hoeft daarvoor niet 

het beluisteren van de partituur stop te zetten. 

Als er zoals in het geval van “Cantique de Jean Racine” veel rusten vooraf gaan, kan je de startplaats 

zal bepalen door op de eerste noot te klikken met de linkermuistoets. 



Pagina 11 van 14 
 

6.2.2 Mogelijkheid nr. 2: via de toets F11 

Je drukt de toets F11 op je toetsenbord in.  
Je krijgt het volgende paneel: 

 

 

 

Als je tijdens het beluisteren van de partituur hinder ondervindt van het afspeelpaneel, druk op de 

toets F11. 

Het afspeelpaneel verdwijnt en de partituur speelt gewoon door. 

Als je opnieuw op de toets F11 drukt, zie je opnieuw het afspeelpaneel. 

  

Het eerste cijfer toont in welke maat 

je bezig bent; het 2de cijfer geeft aan 

in welke tijd van de maat je zit.  

Dit cijfer geeft het initiële tempo aan. 

Deze cijfers geven de duurtijd van de 

partituur aan. 

 Deze toets laat de partituur spelen. 

Nogmaals hierop drukken stopt de 

partituur. 

 Deze toets laat je terugkeren naar het 

begin van de partituur. Zelfs als de 

partituur aan het spelen is. 

 Je kan het geluid hoger of lager 

zetten door de driehoek te 

verplaatsen. 

 Je kan het tempo versnellen of 

vertragen door de driehoek te 

verplaatsen (dit kan je gebruiken om 

de tekst beter aan te leren). 

Met deze schuifknop kan je de plaats 

van partituur wijzigen. 

 Je kan de metronoom inschakelen en 

uitschakelen. Dan hoor je het ritme 

van elke maat en noot. De schuifbalk 

erboven bepaalt het geluid van de 

metronoom. 
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6.3 Luisteren naar je eigen stem ‘sopraan, alt, tenor, bas’ 

Hiervoor bestaan er 2 mogelijkheden. 
 

6.3.1 Mogelijkheid 1: enkel je eigen stem horen en toch alle stemmen zien. 

Klik op de toets F10. 
 
Je krijgt het volgende scherm: 

 
 
Als je enkel de altstem wil horen, druk je op de toets aangeduid door de pijl hierboven. 
 
De toets  zal oplichten. 
 
 
Je hoort nu enkel de altstem bij het beluisteren van de partituur. 
 

Als je tijdens het beluisteren van de partituur hinder ondervindt van het mixerpaneel, druk op de 

toets F10. 

Het mixerpaneel verdwijnt en de partituur speelt gewoon door. 

Als je opnieuw de toets F10 indrukt, zie je opnieuw het mixerpaneel. 
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6.3.2 Mogelijkheid 2: enkel je eigen stem horen en enkel je eigen stem zien. 

 
Druk op I-toets van je klavier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ziet het volgende scherm: 

 
 

Je merkt dat alle notenbalken zichtbaar zijn. 

Om enkel je eigen stem te zien, vink je de andere stemmen uit. 

In het voorbeeld van de alt, zie je dan het volgende: 

 

 

Klik vervolgens op de toets OK.  
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Wanneer je deze handeling uitvoert terwijl je op het einde van de partituur stond, kan het gebeuren 

dat je het volgende scherm ziet: 

 

Dit is normaal. 

Door op de toets ‘naar het begin’ te klikken, kom je terug bij het begin van de partituur. 

 

 

 

 

 

 

 

VEEL SUCCES 

  

 

 

 

 

Als je bijkomende ondersteuning wilt: Willy Mullebrouck, gsm: 0476 32 81 73. 


