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Jong en oud
Beginner tot gevorderd

Klassiek / Akoestisch / Elektrisch / Bas

Van wie krijg je les?
 
Ik ben Rob van Hal, gediplomeerd 
gitaardocent (Conservatorium in Tilburg) 
voor akoestisch/klassiek gitaar, basgitaar en 
elektrisch gitaar. 

In de loop der jaren heb ik veel ervaring 
opgedaan in de didactiek en methodiek 
van het muziekonderwijs. Mijn lessen 
worden gekenmerkt door een adaptieve 
aanpak.  Het doel, niveau en leertempo van 
de leerling speelt een essentiële rol in de 
aanpak.

Naast lesgeven ben ik content creator voor 
het YouTube kanaal QJamTracks waar 
ik Engelstalige gitaarlessen verzorg voor 
vergevorderde gitaristen. Daarbij werk ik 
van tijd tot tijd als studiogitarist.

Voor wie?

Gitaarspelen is erg leuk, zeker als je merkt 
dat je steeds verder komt en meer kan.
Iedereen kan beginnen met gitaarspelen, 
jong en oud. Sommigen beginnen al heel 
vroeg en anderen ontdekken pas wat  later 
hoe leuk het is. Om te starten mag je een 
absolute beginner zijn.

Maar ook gevorderde gitaristen kunnen 
bij mij terecht. Bijvoorbeeld om je techniek 
te verbeteren, beter leren soleren en meer 
kennis van muziek te krijgen. 

Om het leuk te vinden, moet je voortgang en 
verbetering zien. Daarom is het belangrijk 
dat je genoeg tijd vrijmaakt om te oefenen. 
Hoe meer tijd je er in steekt hoe sneller je 
vooruit gaat. En dat motiveert!

Wat heb je nodig voor 
akoestisch?

Voor lessen op een akoestische gitaar heb 
je een klassieke (Spaanse) gitaar nodig of 
een staal-snarige akoestische gitaar. Voor 
kinderen adviseer ik met klem een Spaanse 
gitaar i.v.m. de bespeelbaarheid. Je heb ook 
een voetsteun nodig en 24-ringsmap voor 
een deel van het lesmateriaal.



Benodigdheden voor elektrisch 
gitaar en basgitaar

Om te beginnen met een elektrische 
gitaar of basgitaar heb je een gitaar, 
plectrum (hard), kabel  en versterker 
nodig. In het begin kun je volstaan met een 
starterspakket van bijvoorbeeld Bax Music 
(bax-shop.nl). Ook voor elektrisch gitaar heb  
je een voetsteun en 24-ringsmap nodig.

Boeken

Voor kinderen die beginnen op de 
akoestische gitaar gebruik ik naast mijn 
eigen lesmateriaal het boek “Ik speel gitaar” 
deel 1 t/m 5. 
Voor leerlingen die elektrisch gitaar spelen, 
stemmen we het lesmateriaal af op niveau, 
interesse en richting.

Hoe zien de lessen eruit?

Kinderen tot en met 11 jaar krijgen 20 
minuten privéles i.v.m. de aandachtsspanne. 
Deze is bij jonge kinderen wat korter. 

Vanaf een jaar of 12 krijg je 30 minuten 
privéles. Als je begint met gitaarspelen, 
bestaan de lessen uit het spelen van 
akkoorden, bekende nummers, noten/ritme/
tabulatuur lezen en techniek. 
Later gaan we dieper op de muziek in en 

spelen we moeilijkere nummers/liedjes.  
Ben je nog verder en speel je misschien 
elektrisch? Dan gaan we het lesmateriaal 
aanpassen op de richting die je kiest met 
aanvullend lesmateriaal voor de verbreding van 
je smaak en je muzikale ontwikkeling.

Denk daarbij aan solo technieken, arpeggio’s, 
sweep picking, nieuwe toonladders, modi, de 
7, 9, 11 en 13 akkoorden, nummers schrijven, 
Jazz gitaar, moduleren, snelheid ontwikkelen, 
complexe ritmes zoals in metal muziek, funk 
rhythm gitaar en nog veel meer.

Tarieven

Het tarief is gebaseerd op 38 lesweken met een uurtarief van € 43,00 euro per uur excl. 21% 
BTW (voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW gerekend). 

Lestype Maandbedrag (12x) Jaarbedrag

Tot 21 jaar Vanaf 21 jaar Tot 21 jaar Vanaf 21 jaar

20 min. 
wekelijks

€ 45,40 n.v.t. € 544,70 n.v.t.

30 min. 
wekelijks

€ 68,10 € 98,90 € 817,- € 988,60 

30 min (1). 
om de 2 weken

€ 37,45 € 54,40 € 449,35 € 543,70

8-lessenkaart(2) n.v.t. n.v.t. € 189,20 € 228,90

(1) Lessen om de 2 weken worden ingepland afwisselend met een andere leerling die ook om 
de twee weken les neemt, zodat mijn rooster werkbaar blijft. De lesdata worden in het begin 
van het seizoen vastgelegd.

(2) De 8-lessenkaart biedt flexibiliteit voor het inplannen. De acht lessen kunnen het hele seizoen 
door worden ingepland. Laat minimaal 3 dagen van te voren weten dat je een les wilt volgen. De 
leskaart is alleen geldig in het seizoen waarin deze verkregen is.

Verzuim
 
Alle lessen zijn vooraf ingepland (behalve de 8-lessenkaart). Wanneer je verhinderd bent 
(met aannemelijke reden) kan de les alleen dezelfde week worden verplaatst, mits daar 
gelegenheid voor is. Lessen die ik zelf verzuim worden ingehaald of er vindt restitutie van 
lesgeld plaats.



Agenda voor 2022 - 2023

2022
Aanvang lesjaar    5 september.
Herfstvakantie    24 t/m 30 oktober. 
Kerstvakantie    26 december t/m 8 januari 2023.

2023
Voorjaarsvakantie    20 februari t/m 26 februari.
2e Paasdag   10 april
Meivakantie    24 april t/m 7 mei.
Hemelvaart    18-19 mei.
2e Pinksterdag    29 mei.
Zomerstop    10 juli.

Gratis proefles!
Maak een afspraak voor een gratis proefles/kennismaking om te zien of het iets voor je is!

Volwassenenfonds 
Wilt u gitaarles volgen, maar is het voor u financieel niet haalbaar? Dan kunt u gebruik maken 
van het volwassenenfonds. Kijk op: volwassenenfonds.nl/deelnemers/geertruidenberg 
voor meer informatie.

Stichting Leergeld 
Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. Lukt het niet om het 
financieel rond te krijgen om uw kind gitaarles te laten volgen, kijk dan eens op de website van 
Stichting Leergeld: leergeldwbo.nl/aanvraag/

Algemene voorwaarden

Bij het nemen van lessen gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden van het volgen 
van de lessen, voor wat betreft de betaling, verzuim van lessen en de agenda, zoals in deze 
folder staat beschreven.

GITAARSCHO    L ROB VAN HAL

Gitaarschool Rob van Hal
Schoutenlaan 81
4931 RP Geertruidenberg
T: 06-21657862

info@gitaarschoolrobvanhal.nl
www.gitaarschoolrobvanhal.nl
www.youtube.com/QJamTracks

Bank:
NL12 KNAB 0255 8347 64
Onder vermelding van uw naam (in geval van kinderen de naam van de leerling) en de 
periode.

Adres lespraktijk:
Theaterhotel De Schattelijn
Vismarktstraat 4a
4931 AZ Geertruidenberg


