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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 MIDI-bestanden.  
Percussienotatie is ondersteund, evenals rechtstreekse printuitvoer. 
Het programma heeft een eenvoudige gebruikersinterface, met snelle noteninvoer die gelijkwaardig is aan de populaire             
commerciële muzieknotatiesoftware zoals Finale en Sibelius. 
 
Functies:  
MuseScore ondersteunt in- en uitvoer van veel verschillende muziekformaten zoals MIDI en MusicXML, maar ook het importeren 
van bestanden van commerciële software zoals Band-in-a-Box. Het is in staat om bladmuziek te maken in PDF, SVG of PNG formaat. 
Tevens kan het de muziek exporteren naar audioformaten zoals WAV, FLAC en OGG.  
 
Versie MuseScore: 
Sinds November 2019 gebruiken we versie 3.0.     
 
Installeren: 
Ga naar: https://musescore.org/nl en kies via de groene knop 
GRATIS DOWNLOAD voor  om te downloaden.  
 
 
 
 
 
 
Het is ook mogelijk om via het tabblad Download en vervolgens software het platform dat u gebruikt, te kiezen. Zie onderstaand 
plaatje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is dit Windows, dan is het  noodzakelijk om te weten welk type besturingssysteem je gebruikt;  

32 of 64-bits processor.  
 
Ga naar instellingen ( zie linker plaatje) en klik hier op.  Je krijgt 
dan het overzicht zoals rechts vermeld. Helemaal beneden staat 
Info. Klik daar op en je krijgt de informatie over jouw pc zoals 
hieronder vermeld. Achter het Type systeem staat het type  
processor welke  jij gebruikt.  Je kunt nu verder gaan met het 

downloaden van de juiste software. 
Op de volgende pagina staan die 
stappen beschreven. 
 

Let op: 
Niet elke PC reageert hetzelfde. 
Maar volg in elk geval stap voor 
stap de acties welke je krijgt te zien 
op je pc. 
Meestal moet je eerst het program-
ma opslaan op je pc. Zelf gebruik ik 
hier altijd de map downloads voor. 
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Het installeren zal beginnen.  
Bij het installeren wordt diverse keren vragen gesteld:  
1. End-user License agreement Vink hier het hokje “I accept the terms in License Agreement”.  
2. Kies nu next  
3. Kies weer next (of u zou het in een andere folder moeten willen installeren).  
4. Kies nu install  
5. Op de vraag of u musescore wilt installeren op deze computer kiest u “Ja”.  
6. Het installeren start nu.  
7. Als laatste krijgt u de mededeling dat de installatie is voltooid en hier staat aangevinkt dat Musescore meteen gestart moet  
    worden. Druk hier op Finish.  
8. Musescore wordt nu gestart. Openen van een muziek stuk: 1. open de mail waarin het muziekstuk staat dat  
 
Andere besturingssysteem? 
Gebruik je een ander besturingssysteem dan Windows? Download dan het juiste type en volg de stappen die worden voorge-
steld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MuseScore heeft een behoorlijk compleet handboek in het Nederlands beschikbaar is: Handboek voor MuseScore 3 
Het handboek is online beschikbaar: https://musescore.org/nl/handbook  
Als Pdf (276blzn) is het handboek te downloaden via: 
https://ftp.osuosl.org/pub/musescore-nightlies/handbook/MuseScore-3.0/MuseScore-nl.pdf  
 
Nu het programma is geïnstalleerd kunnen we van start gaan met het afspelen van muziek. 
Op je bureaublad staat ook een icoon van MuseScore3. Klik daar op en het programma wordt geopend. 
Je krijgt dan onderstaande Menubalk te zien: 
Maar dan heb je wel eerst muziek nodig. 

In de muziekbibliotheek van KNZV zijn diverse werken als MuseScore bestand op te vragen. Elke koor-secretaris heeft toegang tot 
de muziekbibliotheek van KNZV. 
 
 
 
 
 

https://musescore.org/nl/handbook
https://ftp.osuosl.org/pub/musescore-nightlies/handbook/MuseScore-3.0/MuseScore-nl.pdf
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 MuseScore bestanden afspelen 
© Piet Besselink 

Om alleen te kunnen oefenen, hoef je maar een paar zaken te kunnen: 
 

1. Afspelen. Klik op het driehoekje, in de middelste balk.     

Het programma gaat afspelen, je ziet de lijn verplaatsen, en als het goed is hoor je muziek. (Je computer moet natuurlijk wel    
geluid af kunnen spelen. Als het geluid slecht is heb je wellicht een geluidskaart nodig. Ik heb een eminent geïnstalleerd voor 10 
euro, doet het prima) 
Als je weer op het driehoekje klikt, stopt het afspelen. Je kunt een bepaalde noot aanklikken, (die wordt dan blauw) dan start het 
afspelen daar opnieuw als je er weer op klikt. Wil je naar het begin, dan klik je op het symbool links van het driehoekje. Je kunt 
ook een stukje partituur selecteren en dan ok het symbool rechts van het driehoekje klikken, dan wordt dit stukje telkens her-
haald. 
Om af te spelen is dit alles wat je nodig hebt. 

2.Tempo en volume instellen. Klik op de bovenste balk op weergave. Er verschijnt het 
rolmenu zoals hiernaast aangegeven. 
 
Vervolgens klik je op: 

 “Afspeel paneel” (of druk F11) 
 

Aan de rechterzijde opent dan het afspeelpaneel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kun je met twee schuifpanelen het tempo en het    
volume instellen. 
 
TIP: 
Bij het instuderen van snelle passages is het handig om 
trager te beginnen, om daarna het tempo op te voeren. 
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3. Gebruik van de Mixer. 
Klik op Weergave en vervolgens op Mixer 
 
 
 
Als het een koorstuk TTBB  is zie je de vier stemmen. 
 
Druk je bij een van de stemsoorten op   
 
Dan  speelt  die stemsoort solo.  
 
Met        toetsen zet je stemmen uit. Door drie 

stemmen uit te vinken hoor je alleen 
jouw stem. 

Met de blauwe schuifregisters regel je het volume: links 
voor alles, de anderen voor die stem. 
 

Het is vaak handig om met je eigen stem te starten, op 
een trager tempo. Je voert het tempo op, en als je 
denkt ik ken het, schakel je de andere stemmen in. 
Als proef op de som, schakel je daarna je eigen stem uit 
en doe je het helemaal alleen. 
 
Via het vak Geluid is het mogelijk om andere geluiden in 
te stellen, waaronder diverse koorklanken 

 

Wil je meer weten over geluid en afspelen? 
 
Kijk dan in het  handboek MuseScore 3 vanaf  
pagina 123. 
 
Of de onlineversie via: 
https://musescore.org/nl/handbook/3/
sound-and-playback  
 
 
Veel succes en zangplezier met 
 

Muse Score 
 
 
 

https://musescore.org/nl/handbook/3/sound-and-playback
https://musescore.org/nl/handbook/3/sound-and-playback
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Bezoek ook onze website:  
 KNZV - Limburg 

 
via KENNISBANK 

ook o.a. 

ONLINE 

TECHNIEKEN 

Reacties / vragen via: 

knzv.limburg@gmail.com 

https://knzv-limburg.nl/
mailto:knzv.limburg@gmail.com

