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De opleidingen Docent Muziek van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
en Codarts in Rotterdam vormen samen het Center of Knowledge in Music Education (CKME). Studenten profiteren zowel van de kennis van de docenten als
van de vele faciliteiten van beide opleidingen.
De opleiding Docent Muziek van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag wil
zich nadrukkelijk profileren als een opleiding waar het ambachtelijk-muzikale
en artistieke een hoofdrol speelt. Binnen de kaders van het landelijk opleidingsprofiel manifesteert de docentenopleiding muziek zich als een geïntegreerde,
veelzijdige opleiding. Gesitueerd in een grootstedelijke omgeving, maar gericht
op breed muziekonderwijs, zowel in een multiculturele stad als in een landelijke omgeving.
Afgestudeerden van de opleidingen Docent Muziek van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en van Codarts in Rotterdam kunnen aan de slag als docent of als zelfstandig ondernemer in het binnen- en buitenschoolse werkveld.
In het reguliere onderwijs, bij muziekscholen, bij amateurinstellingen of bij een
educatieve dienst van bijvoorbeeld een orkest, ensemble of operagezelschap.
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0 Inleiding
Dit boek bevat alle modulebeschrijvingen van de opleiding Docent Muziek.
Elke modulebeschrijving geeft onder andere informatie over de inhoud en de doelstellingen van elk
vak, over de beoordelingscriteria bij toetsing en het aantal te behalen studiepunten.
In de digitale versie van het Curriculum Handboek kun je in de inleiding de module die je zoekt vinden en vervolgens met Ctrl-klik daar rechtstreeks naartoe 'springen'.
Voorafgaand aan de modulebeschrijvingen vind je:
1. Een beschrijving van dat waar het eigenlijk allemaal om draait in je studie: muziekdocent worden. De landelijk geldende competentieset (2018) geeft het overzicht van de eindtermen van de
opleiding. Deze eindtermen beschrijven de startbekwaamheid van de net afgestudeerde Docent
Muziek. In alle modules wordt door middel van cijfers verwezen naar de landelijke competentieset.
2. Een beoordelingsschaal, dat wil zeggen de criteria waar de toetscommissies hun beoordelingen
aan moeten afmeten.
3. Een normeringsschaal waarin te zien is welke prestatie welke beoordeling krijgt.
4. Een toelichting op de (her)tentamens.

1 Landelijke competentieset Docent Muziek
Artistiek competent
De kunstvakdocent beschikt over een coherente artistieke visie op grond waarvan hij artistieke processen en producten realiseert en lerenden inspireert en begeleidt bij hun artistieke ontwikkeling.
De startbekwame docent muziek:
 Onderzoekt persoonlijke of collectieve fascinaties en bronnen in verschillende contexten en vertaalt deze naar artistieke uitgangspunten, concepten en producten;
 Hanteert op adequate wijze een breed scala aan ambachtelijke kennis en instrumentele vaardigheden, zowel op analoog als digitaal gebied
 Brengt op inspirerende wijze (een deel van) een artistiek product door of met lerenden tot stand.
 Demonstreert inzicht in artistieke processen en producten en de wijze waarop deze ervaringen
kunnen veroorzaken.
 Demonstreert actuele (inter)culturele, kunsthistorische en kunstbeschouwelijke kennis en vaardigheden en gebruikt deze om artistieke uitingen te verbinden met uitingen in andere disciplines
en maatschappelijke contexten.
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Pedagogisch-didactisch competent
De kunstvakdocent beschikt over een breed spectrum aan pedagogische en didactische kennis en
vaardigheden. Hij brengt met die kennis en vaardigheden voor zowel individuele als groepen lerenden krachtige en veilige leeromgevingen tot stand.
De startbekwame muziekdocent:
 Toont in zijn pedagogisch en didactisch handelen adequate kennis van (vak)didactiek, psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.
 Creëert eigentijdse leeromgevingen vanuit een coherente didactische visie, leeromgevingen die in het perspectief van de ontwikkeling van de lerenden - betekenisvol zijn.
 Realiseert gedifferentieerde en gepersonaliseerde leerprocessen.
 Signaleert, benoemt en begeleidt de individuele talenten en mogelijkheden van lerenden en stimuleert hun ontwikkeling.
 Toetst de ontwikkeling en de voortgang van de lerenden en beoordeelt de resultaten op verantwoorde wijze.
 Zet zijn kunsteducatieve kennis en vaardigheden in bij de ontwikkeling van zowel discipline-overstijgende leerprocessen als bij de ontwikkeling van discipline overstijgende leersituaties.

Interpersoonlijk competent
De kunstvakdocent beschikt over een breed spectrum aan communicatieve kennis en vaardigheden.
Daarmee brengt hij - vanuit zijn ambassadeurschap voor de kunsten effectieve interacties en samenwerkingsvormen tot stand in verschillende beroepscontexten.
De startbekwame muziekdocent:
 Hanteert relevante communicatiemethoden, -technieken en –strategieën en toont inzicht in zijn
communicatieve vaardigheden.
 Beargumenteert zijn artistieke, pedagogische en didactische keuzes mondeling en schriftelijk en
zet beide op effectieve wijze in.
 Beschikt over het vermogen een prettig leer en werkklimaat te creëren, waarin op een coöperatieve en constructieve manier wordt gecommuniceerd en samengewerkt.
 Levert een actieve en constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerken binnen en buiten het onderwijs.
 Gaat strategisch, flexibel en respectvol om met de verschillende actoren, verantwoordelijkheden,
belangen en kwaliteiten in de (internationale) interculturele beroepspraktijk.
 Draagt op adequate wijze zijn visie op de positie en functie van kunst en kunsteducatie in de samenleving uit.
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Omgevingsgericht competent
De kunstvakdocent signaleert en onderzoekt relevante ontwikkelingen in de (culturele) diversiteit
van de globaliserende samenleving. Hij benut vervolgens kansen en mogelijkheden om op een zakelijke en georganiseerde wijze de verbinding te leggen met zijn beroepspraktijk.
De startbekwame muziekdocent:
 Ontwikkelt culturele zelfkennis en kennis van perspectieven van 'de ander' en weet deze effectief toe te passen in zijn handelen.
 Stimuleert en ondersteunt partijen in de samenleving om vragen op het gebied van cultuurparticipatie te expliciteren.
 Opereert effectief binnen netwerken, media, procedures en afspraken die relevant zijn in de
kunst- en cultuureducatieve context, zowel op analoog als digitaal gebied.
 Ontwikkelt vanuit zijn vakmanschap producten en initieert, organiseert en evalueert projecten in een breed cultureel-maatschappelijke spectrum.
 Toont zakelijk, creatief en organisatorisch inzicht bij het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap voor de korte en langere termijn.
 Onderhandelt over organisatorische, financiële, en inhoudelijke aspecten van het werkveld
met opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

Kritisch-reflectief competent
De kunstvakdocent komt door reflectie en onderzoek tot inzicht en kennis voor zijn functioneren als
professional. Hij zet zijn onderzoeksvaardigheden in om lerenden te stimuleren bij de ontwikkeling
van een onderzoekende houding en te begeleiden bij het doen van eenvoudig onderzoek.
De startbekwame muziekdocent:
 Reflecteert doelbewust en systematisch op zijn ontwikkeling als professional en maakt daarbij
gericht gebruik van verschillende vormen van feedback.
 Formuleert voor zijn kunsteducatieve praktijk relevante onderzoeksvragen.
 Verzamelt, analyseert en interpreteert data en/of literatuur op het terrein van kunst en educatie
op een systematische manier en trekt op grond hiervan conclusies.
 Onderbouwt en benut de resultaten van (zijn) onderzoek voor de ontwikkeling van beroepsproducten die een bijdrage leveren aan een relevant vraagstuk.
 Stimuleert een onderzoekende houding bij lerenden en begeleidt deze bij eenvoudig (artistiek)
onderzoek.
 Gebruikt praktijkervaringen en (praktijk)onderzoek voor een duurzame ontwikkeling van zijn beroepsvisie en professionaliteit.
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Competentie

Domein Artistiek

1. visie
2. creërend vermogen
3. vermogen tot samenwerken
4. communicatief vermogen
5. analyserend vermogen
6. ambachtelijk vermogen
7. ondernemerschap
8. omgevingsgerichtheid
9. lerend vermogen
10. reflectief vermogen
11. innovatief vermogen
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Vaktechnisch

Professioneelmaatschappelijk

2 Beoordelingscriteria Praktijktentamens Muziek
Bij de beoordeling van de praktijktentamens maken de muziekafdelingen gebruik van criteria die geformuleerd zijn vanuit vier hoofddomeinen: Vaktechnische vaardigheden, Artistieke vaardigheden,
Performance vaardigheden en Ondernemersvaardigheden.
Het kan per type praktijktoets verschillen of een bepaald domein van toepassing is. De domeinen
Vaktechnische en Artistieke vaardigheden zullen altijd van toepassing zijn. Het domein Performance
vaardigheden zal in de overgrote meerderheid van de toetsen worden gebruikt, behalve als het gaat
om een puur technische toets. Tot slot zal het domein Ondernemersvaardigheden vooral worden gebruikt bij de afsluitende praktijktentamens.
Vaktechnische vaardigheden
Mate van vloeiende beheersing van alle aspecten van het hoofdvak in ambachtelijke zin:
1. Hoofdvak specifieke technieken
o.a.: ademhaling, streekvoering, articulatie, lichaamshouding, vingerzetting, stoktechnieken (drums,
slagwerk), zangtechnieken en uitspraak, schrijftechnieken (compositie)
2. Sound- en toonvormingskwaliteit
o.a.: toon, sound, registergebruik, klankprojectie, ruimtegebruik, samenklank
3. Zuiverheid van intonatie
o.a.: algehele zuiverheid van intonatie en omgang met eventuele microtonale afwijkingen daarvan
4. Frasering en timing
o.a.: spanningsbogen, (micro)timing, samenspel
Artistieke vaardigheden
Mate van muzikaal begrip en de overdracht daarvan op de luisteraars:
1. Identiteit en authenticiteit
o.a.: persoonlijkheid en originaliteit
2. Programmasamenstelling en -uitvoering
o.a.: diversiteit, representativiteit, omvang, duur
3. Expressiviteit
o.a.: dynamiek en accentuatie, (non) vibrato, virtuositeit
Performance vaardigheden
Mate van overtuiging, kwaliteit van artistieke presentatie van solo- en samenspel, mate van
betrokkenheid gedurende de uitvoering van het programma, communicatie met en presentatie aan
het publiek:
1. Visuele identiteit en vormgeving
o.a.: uiterlijke verzorging podiumpresentatie
2. Communicatieve vaardigheden
o.a.: muzikale communicatie met publiek en ensemble- of bandleden
3. Interactieve vaardigheden
o.a.: interactieve communicatie met publiek en ensemble- of bandleden, improvisatie
4. Podiumpresentatie en uitstraling
o.a.: programmapresentatie, podiumuitstraling examenkandidaat, communicatie met publiek
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Ondernemersvaardigheden
Mate van professionaliteit in de presentatie van het eindexamen als productie, inclusief
opkomst/publieksaantallen:
1. Technische realisering
o.a.: technische verzorging podiumpresentatie
2. Organisatie en planning
o.a.: punctualiteit, podiumgebruik, changementen, overgangen tussen stukken, concertduur
3. Marketing
o.a.: posters, programmaboekje, gebruik van internet en sociale media, advertenties, eventueel
gebruik overige externe media zoals krant, tijdschrift, radio of televisie
De hierboven genoemde domeinen zijn uitgewerkt in een normeringsschaal. Deze schaal wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre de student de leerdoelen, zoals beschreven in de modulebeschrijving, heeft behaald. De normeringsschaal is daarom toepasbaar op de hele doorlopende leerlijn in
het praktijkdomein.
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3 Normeringsschaal
Vaktechnische vaardigheden
OpleidingsBeheerst een breed scala aan vaktechnische kennis en vaardigheden.
competenties en Is in staat om zelfstandig binnen zowel de nationale als de
eind-kwalificaties: internationale beroepspraktijk te functioneren.
Cijfer

Omschrijving

Criteria

1.0 – 3.9 Slecht

veel vaktechnische gebreken, onhandigheid, slechte timing, frasering
en ritmiek, weinig dynamische schakeringen, grove onzuiverheden,
slechte klank, onjuist samenspel, zeer beperkt vocabulaire, slechte
articulatie

4.0 – 5.4 Onvoldoende

overwegend onbevredigende techniek, matige timing, frasering en
ritmiek, kleine onzuiverheden, gebrekkige klank, beperkt vocabulaire,
matige articulatie

5.5 – 6.9 Voldoende

bevredigende techniek, voldoende gevoel voor timing, frasering en
ritmiek, voldoende zuiver spel, voldoende vormgeving en klank,
samenspel en samenklank in orde, voldoende articulatie,
improvisatiemateriaal in ontwikkeling

7.0 – 7.9 Ruim voldoende

meer dan bevredigende techniek, redelijk gevoel voor timing,
frasering en ritmiek, redelijk zuivere intonatie, ruim voldoende
vormgeving klank en sound, ruim voldoende articulatie, voldoende
variatie in improvisatiemateriaal

8.0 – 8.9 Goed

goede techniek, goed gevoel voor timing, frasering en ritmiek, zeer
zuivere intonatie, goede vormgeving klank, goede articulatie,
consistente toepassing van gevarieerd improvisatiemateriaal

9.0 – 9.5 Zeer goed

zeer goede techniek, uitstekende timing, frasering en ritmiek, zeer
zuivere intonatie, trefzekere toepassing van een gevarieerd
vocabulaire, trefzekere toepassing van gevarieerd
improvisatiemateriaal, een zekere mate van artistieke rijpheid

9.6 – 10 Uitmuntend

virtuoze technische beheersing, de artistieke expressiviteit wordt op
geen enkele wijze gehinderd, omvangrijk vocabulaire, hoge mate van
artistieke rijpheid
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Artistieke vaardigheden
OpleidingsBeschikt over het analytisch vermogen om muziek ritmisch, melodisch
competenties en en harmonisch te ontleden en te interpreteren. Beschikt over
eind-kwalificaties: muzikaal voorstellingsvermogen, beheerst een uitgebreid repertoire
en heeft een eigen signatuur ontwikkeld.
Cijfer

Omschrijving

Criteria

1.0 – 3.9 Slecht

weinig of geen artistieke identiteit waarneembaar, weinig muzikale
expressie, programmasamenstelling slecht qua diversiteit,
representativiteit, omvang, of duur, stijlgevoel afwezig of onjuist
stijlgebruik, zeer weinig of geen spontaniteit tijdens improvisatie

4.0 – 5.4 Onvoldoende

artistieke identiteit inconsistent, onvoldoende muzikale expressie,
programmasamenstelling matig qua diversiteit, representativiteit,
omvang, of duur, onvoldoende stijlgevoel, weinig spontaniteit tijdens
improvisatie

5.5 – 6.9 Voldoende

coherente artistieke identiteit, matige muzikale expressie,
programmasamenstelling voldoende, stijlgevoel voldoende aanwezig,
enigszins flexibele muzikale spontaniteit tijdens improvisatie

7.0 – 7.9 Ruim voldoende

artistieke identiteit manifesteert zich in duidelijke samenhang met
medemusici, voldoende muzikale expressie, ruim voldoende
ontwikkeld stijlgevoel, spontane improvisatie

8.0 – 8.9 Goed

originele artistieke identiteit, goede en adequaat aangewende
muzikale expressie, authentiek stijlgevoel, flexibele en spontane
improvisatie /creatie

9.0 – 9.5 Zeer goed

authentieke en originele artistieke identiteit, uitstekende muzikale
expressie, authentiek stijlgevoel, flexibele en spontane improvisatie /
creatie drukt een duidelijke muzikale intentie uit

9.6 – 10 Uitmuntend

een authentieke en originele artistieke identiteit met een grote
muzikale diepgang manifesteert zich expressief en in harmonieuze
samenhang met medemusici, een in zeer hoge mate accuraat en
origineel stijlgevoel, een authentiek creatief vermogen drukt zich uit
in zeer originele improvisatie/creatie
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Performance vaardigheden
OpleidingsKan de artistieke, actuele of historische betekenis van muziek effectief
competenties en op verschillende doelgroepen overbrengen. Kan zichzelf presenteren
eind-kwalificaties: en is in staat individueel en samen met anderen een actieve bijdrage
aan een product of proces te leveren.
Cijfer

Omschrijving

Criteria

1.0 – 3.9 Slecht

uiterlijk onverzorgde podiumpresentatie, slechte muzikale
communicatie tussen musici, geen muzikale communicatie met
publiek, weinig muzikale zeggingskracht, geen interactieve
communicatie, slechte presentatie die te weinig zelfvertrouwen op
het podium uitstraalt

4.0 – 5.4 Onvoldoende

uiterlijk matig verzorgde podiumpresentatie, onvoldoende muzikale
communicatie tussen musici en met publiek, geringe muzikale
zeggingskracht, onvoldoende interactieve communicatie, enigszins
onhandige presentatie die teveel onzekerheid op het podium
uitstraalt

5.5 – 6.9 Voldoende

uiterlijk voldoende verzorgde podiumpresentatie, voldoende muzikale
communicatie tussen musici en met publiek, voldoende muzikale
zeggingskracht en interactieve communicatie, redelijke maar basale
presentatievaardigheden zonder flair

7.0 – 7.9 Ruim voldoende

uiterlijk verzorgde podiumpresentatie, goede muzikale communicatie
tussen musici en met publiek, heldere muzikale zeggingskracht,
interactieve communicatie straalt artistieke betrokkenheid uit,
ontspannen en zelfverzekerde presentatie met flair

8.0 – 8.9 Goed

uiterlijk goede en verzorgde podiumpresentatie, boeiende muzikale
communicatie tussen musici en met publiek, overtuigende muzikale
zeggingskracht, interactieve communicatie straalt overtuigingskracht
uit, goede en originele presentatie

9.0 – 9.5 Zeer goed

zeer goed verzorgde podiumpresentatie, uitstekende muzikale
communicatie tussen musici en met publiek met grote muzikale
zeggingskracht en interactieve communicatie, uitstekende en
originele presentatievaardigheden

9.6 – 10 Uitmuntend

zeer originele podiumpresentatie, muzikale communicatie en
zeggingskracht tonen artistieke volwassenheid, uitmuntende
persoonlijke presentatievaardigheden
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Ondernemingsvaardigheden
OpleidingsBeheerst de noodzakelijke bekwaamheden voor de technische en
competenties en organisatorische realisering van muziekproducties, alsmede het in de
eind-kwalificaties: markt zetten ervan.

Cijfer

Omschrijving

Criteria

1.0 – 3.9 Slecht

slechte en zeer onprofessionele technische verzorging, slechte
organisatie, zeer rommelige changementen, foutieve concertduur,
zeer lage opkomst, geen of foutieve marketing, geen ondernemingszin

4.0 – 5.4 Onvoldoende

onvoldoende en onprofessionele technische verzorging, gebrekkige
organisatie, rommelige changementen, onjuiste concertduur, lage
opkomst, onvoldoende marketing en ondernemingszin

5.5 – 6.9 Voldoende

technische en organisatorisch voldoende professioneel verzorgd,
voldoende verzorgde changementen, juiste concertduur, voldoende
marketing, enige ondernemingszin

7.0 – 7.9 Ruim voldoende

technische en organisatorisch ruim voldoende professioneel verzorgd,
ruim voldoende verzorgde changementen, juiste concertduur, ruim
voldoende marketing, getuigt van ondernemingszin

8.0 – 8.9 Goed

technische en organisatorisch goed professioneel verzorgd, goed
verzorgde changementen, juiste concertduur, goede marketing,
getuigt van een goede ondernemingszin

9.0 – 9.5 Zeer goed

technische en organisatorisch zeer goed professioneel verzorgd, zeer
goed verzorgde changementen, juiste concertduur, goede opkomst,
zeer goede marketing, getuigt van grote ondernemingszin

9.6 -10

technische en organisatorisch uitmuntend professioneel verzorgd,
uitmuntend verzorgde changementen, juiste concertduur, volle zaal,
uitmuntende marketing, getuigt van zeer grote ondernemingszin

4

Uitmuntend

Toelichting op de tentamens

Een toelichting op de (her)tentamens. Er zijn algemene regels voor zowel tentamens als hertentamens. Docenten moeten zich verder bij tentamens aan bepaalde protocollen houden. Deze staan beschreven in voor hen geschreven handreikingen.
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Modulenbeschrijvingen JAAR 1
Vak

Primair instrument 1



Module

Omschrijving
Code Osiris

Primair instrument 1 sem 1
The Case primair instrument 1 sem 1

Het primair instrument is het instrument waarop je je artistieke kwaliteiten op het voor jou - binnen
de studietermijn - hoogst haalbare technische niveau presenteert.
Individuele
KC-DM1-PI1
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
praktijkles

Jaar, semester

1.1

ECTS

4

Docent

Docenten primair
instrument

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud & relatie met werkveld
In wekelijkse, individuele lessen werk je aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie, improvisatie, samenspel,
podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden. Een docent muziek moet een goed musicus zijn. Je kunt
je vak na de opleiding pas goed uitoefenen als je je in voldoende mate artistiek en muzikaal ontwikkeld hebt. In alle
onderwijsleersituaties ben je voortdurend een voorbeeld en rolmodel, waarbij het eigen muzikale vuur de aanzet moet zijn
om tot musiceren, componeren en luisteren te komen. Kunstenaarschap is daarom een kernkwaliteit!
Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude, je moet in het werkveld kunnen functioneren als
docent/musicus.Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude; je moet in het werkveld kunnen
functioneren als docent/musicus.
In het jaarlijkse muziektheater project The Case zet je je hoofdinstrument in.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een verbinding met de muziektheoretische vakken, theoretische kennis wordt toegepast op het instrument. Er is ook een
verbinding met het ensemble waarin je als musicus functioneert en met de praktische en -theoretische vakken, alsmede de
stage. Het project The Case vormt een belangrijk moment om jezelf als musicus (op je primair instrument) te presenteren en
te ontwikkelen.
Leerdoelen
• Je hebt een werkrelatie met de docent opgebouwd en je bent in staat sturing, kritiek en complimenten te ontvangen en
je voelt je veilig om vragen te stellen.
• Je hebt repertoirekennis opgebouwd.
• Je hebt je artisticiteit verder ontwikkeld.
• Je kunt kritisch naar jezelf luisteren en je bent in staat te reflecteren.
• Je bent in staat elementaire stijl- en vormkennis toe te passen bij interpretatie.
• Je verbetert je speeltechniek.
• Je hebt je stijlgevoel ontwikkeld en je kunt hoofdkenmerken toepassen.
• Je hebt je vermogen tot kritisch luisteren ontwikkeld.
• Je past je analytisch inzicht toe.
• Je hebt je vermogen tot prima vista spelen/zingen ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt je improvisatie skills ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt een effectieve studiehouding en methode ontwikkeld.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Voor met name de klassieke instrumenten krijgt de student ondersteuning van een cor-repetitor (in principe 20 m.p.2w). De
studenten die gespecialiseerd zijn in de lichte muziek worden gestimuleerd om zelf ensembles te vormen.
Het is voor studenten mogelijk om een paar keer per jaar les te nemen van een andere docent om bijvoorbeeld andere technieken/stijlen te bestuderen. Daarvoor moet de student (bij voorkeur in groepen) een aanvraag bij de coördinator inleveren.
Zie document Out of the Box - regeling.
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Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

Toetsduur

Voldoende aanleg, techniek en al ontwikkelde artisticiteit.
Als criterium gelden de toelatingseisen voor HAVO voor Muziek en Dans 4e klas.
Per instrument anders.
Individueel tussententamen, formulier
reflectie primair instrument
Repetities The Case
15 minuten speeltijd

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Primair instrument 1 sem 1: voorspeelmoment van 15 minuten tijdens de les, invullen SVO formulier: 3 studiepunten
The Case primair instrument 1 sem 1: bijdrage aan repetities voor The Case: 1 studiepunt
Beoordelingscriteria
Beoordeling door de eigen docent aan de hand van diens bevindingen en het evaluatieverslag. Reflectie op studieresultaten
door jezelf. Reflectie op studieresultaten door de docent. Hierbij wordt gelet op:
• Techniek: intonatie, streek, ademhaling, register(beheersing), uitspraak, houding, vingerzetting, articulatie, motorische
ontwikkeling, klank, toonvorming, toonkleuring.
• Artisticiteit: stijlgevoel, frasering, vormgevoel, samenspel, overtuigingskracht, originaliteit, breedte en kwaliteit
repertoire, zeggingskracht, timing, sound, improvisatie, arrangementen, evt eigen composities, presentatie.
• Je presentie (80% minimaal).
Je zet je artistieke kwaliteiten die je ontwikkelt op je primair instrument in bij de repetities van The Case.

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

18

Vak

Primair instrument 1



Module

Primair instrument 1 sem 2
The Case primair instrument 1 sem 2

Omschrijving

Het primair instrument is het instrument waarop je je artistieke kwaliteiten op het voor jou - binnen
de studietermijn - hoogst haalbare technische niveau presenteert.

Code Osiris

KC-DM1-PI2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.2

ECTS

4

Competenties

Docent

Docenten primair
instrument

Resultaatschaal

20 punts
numeriek

Individuele
praktijkles

Inhoud & relatie met werkveld
In wekelijkse, individuele lessen werk je aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie, improvisatie, samenspel, podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden. Een docent muziek moet een goed musicus zijn. De student
kan zijn vak na zijn opleiding pas goed uitoefenen als hij zich in voldoende mate artistiek en muzikaal ontwikkeld heeft. In alle
onderwijsleersituaties is de student voortdurend een voorbeeld en rolmodel, waarbij het eigen muzikale vuur de aanzet moet
zijn om tot musiceren, componeren en luisteren te komen. Kunstenaarschap is daarom een kernkwaliteit!
Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude; je moet in het werkveld kunnen functioneren als
docent/musicus. Je werkt aan de verbetering en de verfijning van je techniek en aan de uitbreiding van repertoire.
Je vergroot je stijlkennis en daarmee verbeter je je interpretatie en expressie. Je bewustzijn van het bespelen van het
instrument neemt toe. Je presenteert je op het tentamen.
In het jaarlijkse muziektheater project The Case zet je artistieke kwaliteiten die je hebt ontwikkeld in het bespelen van je
hoofdinstrument in.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een verbinding met de muziektheoretische vakken, theoretische kennis wordt toegepast op het instrument. Er is ook een
verbinding met het ensemble waarin de student als musicus functioneert en met de praktische en -theoretische vakken, alsmede de stage. Het project The Case vormt een belangrijk moment om jezelf als musicus (op je primair instrument) te presenteren en te ontwikkelen.
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Leerdoelen
• Je hebt een werkrelatie met de docent opgebouwd en je bent in staat sturing, kritiek en complimenten te ontvangen en
je voelt je veilig om vragen te stellen.
• Je hebt repertoirekennis opgebouwd.
• Je hebt je artisticiteit verder ontwikkeld.
• Je kunt kritisch naar jezelf luisteren en je bent in staat te reflecteren.
• Je bent in staat elementaire stijl- en vormkennis toe te passen bij interpretatie.
• Je verbetert je speeltechniek.
• Je hebt je stijlgevoel ontwikkeld en je kunt hoofdkenmerken toepassen.
• Je hebt je vermogen tot kritisch luisteren ontwikkeld.
• Je past je analytisch inzicht toe.
• Je hebt je vermogen tot prima vista spelen/zingen ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt je improvisatie skills ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt een effectieve studiehouding en methode ontwikkeld.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Voor met name de klassieke instrumenten krijgt de student ondersteuning van een cor-repetitor (in principe 20 m.p.2w). De
studenten die gespecialiseerd zijn in de lichte muziek worden gestimuleerd om zelf ensembles te vormen.
Het is voor studenten mogelijk om een paar keer per jaar les te nemen van een andere docent om bijvoorbeeld andere technieken/stijlen te bestuderen. Daarvoor moet de student (bij voorkeur in groepen) een aanvraag bij de coördinator inleveren.
Zie document Out of the Box - regeling.

Ingangseisen

Primair instrument 1 sem 1 behaald

Bronnen & literatuur

Per instrument anders.

Toetsvorm

Propedeuse examen
Uitvoering The Case
15 minuten speeltijd

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Primair instrument 1 sem 2: propedeuse examen van 15 minuten voor commissie: 3 studiepunten
The Case primair instrument 1 sem 2: bijdrage aan de uitvoering van The Case: 1 studiepunt
Beoordelingscriteria
Je speelt voor een commissie die in ieder geval bestaat uit je docent, een theoriedocent en de coördinator van de afdeling.
Hierbij wordt gelet op:
• Techniek: intonatie, streek, ademhaling, register(beheersing), uitspraak, houding, vingerzetting, articulatie, motorische
ontwikkeling, klank, toonvorming, toonkleuring.
• Artisticiteit: stijlgevoel, frasering, vormgevoel, samenspel, overtuigingskracht, originaliteit, breedte en kwaliteit
repertoire, zeggingskracht, timing, sound, improvisatie, arrangementen, evt eigen composities, presentatie.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Ensemble practicum 1

Module

Ensemblepracticum 1

Omschrijving

In de lespraktijk speelt het samenspelen in verschillende bezettingen een belangrijke rol. Je bent in
staat om vanuit een aantal stijlen op het gehoor te arrangeren, leiding te geven en te improviseren in
een brede (klas)-bezetting. Daarnaast beheers je het popinstrumentarium en het spelen in een ensemble voldoende om leerlingen daarin te begeleiden.
In de onderwijspraktijk ben je in staat een ensemble te coachen en of te leiden. De overdracht kan
auditief zijn of formeel via akkoorden, sheets of bladmuziek. Je beheerst dan ook verschillende instrumenten, hebt voldoende kennis van de benodigde techniek en vaardigheden als ensembleleider/coach.
KC-DM1-ENS1 – Jaar 1
GroepsVoertaal
Nederlands
Werkvorm
KC-DM1-EL – Praktijk
praktijkles
KC-DM1-EL– Basis

Code Osiris

Jaar, semester

1.1 en 1.2

ECTS

3

Docent

Rolf Delfos

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud
Je ontwikkelt je in samenspel, techniek, leiding geven, snel arrangeren van een blues en/of wereldmuziek en diept je
flexibiliteit zowel als speler als arrangeur verder uit. Je werkt stuk verder uit, met aandacht voor de verschillende niveaus van
een groep, waarbij je als coach steeds beter aanvoelt waar de mogelijkheden liggen en ben je beter in staat dar op in te
springen. Het primaire instrument speelt een belangrijke rol, de beheersing van ritmesectie instrumenten wordt onderzocht,
niet alleen het kunnen bespelen, maar ook het kunnen ervaren van een groove, het kunnen omgaan met de puls en kunnen
aangeven en inzien waar de verbeterpunten liggen voor de ritmesectie. Aan het eind van het tweede semester wordt een
selectie van de beste stukken gemaakt en deze zal ten gehore worden gebracht op DM in the city.
Verbinding met andere leergebieden
De Inzet van het primair instrument en ritmesectie - instrumenten in de onderwijspraktijk. Het in de lespraktijk brengen van
de instrumentale practica, zang, gitaar, drums, piano. Het in de les praktijk brengen van muziektheorie. Bandcoaching vaardigheden voor schoolsituaties en stages.
Leerdoelen
• Je hebt globaal inzicht in repetitietechnieken.
• Je hebt een kritisch oor voor samenklank, ritme en sound.
• Je hebt eenvoudige basiskennis van apparatuur, zoals versterkers, mengtafel, synthesizer.
• Je kunt een klein zelfgemaakt arrangement in een half uur globaal met groep instuderen.
• Je kunt musici stimuleren en enthousiasmeren.
• Je kunt als musicus op het eigen instrument in een ensemble/band functioneren.
• Je kunt startersvaardigheden op gitaar, toetsen, bas, drums, zang, percussie toepassen in het ensemble.
• Je kunt verschillende overdrachtsvormen toepassen.
• traditioneel via bladmuziek, partituur en partijen.
• verbaal met akkoorden sheets en vormschema's.
• verbaal via voorspelen en imitatie zonder bladmuziek.
Aan het eind van het tweede semester wordt een selectie van de beste stukken gemaakt en deze zal ten gehore worden
gebracht op 'DM in the city'.
Ingangseisen
n.v.t.
Bronnen & literatuur

Je zoekt deze bronnen en literatuur zelf.

Toetsvorm

Groeps- tussententamen: Evaluatie.

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.
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Inhoud van de toets
• Je neemt voldoende deel aan het proces.
• Je functioneren als ensembleleider.
• Je functioneren als musicus.
• Je hebt een Band Score gemaakt met notatie, akkoordsymbolen en muzikale verwijzingen.
Beoordelingscriteria
• 80% aanwezigheid, voldoende actieve participatie als musicus.
• Opdrachten zijn met minimaal een voldoende beoordeeld.
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Vak

Zangpracticum 1

Module

Zangpracticum 1 sem 1

Omschrijving

De stem is het belangrijkste instrument voor de muziekdocent. Zelf goed kunnen spreken en zingen
is een belangrijke voorwaarde voor goed docentschap in de muziek en daarmee de kern van het
vak zangpracticum. Het is een voorwaarde om ook anderen goed te kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van stem- en zangtechniek. Naast goed gebruik van de eigen stem is kennis van een gevarieerd repertoire voor doelgroepen, verschillend in leeftijd, niveau en culturele achtergrond noodzakelijk.
KC-DM1-ZP1
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
Individueel en
groepsles
1.1
ECTS
1
Competenties

Code Osiris
Jaar, semester
Docent

Kees Jan de Koning
Resultaatschaal
VD/NVD
(klassiek zang), Martine
Straesser
(zanglogopedie)
Inhoud & relatie met werkveld
Er wordt gewerkt met een stemtest door een logopedist. Aan de hand van gevarieerd repertoire en oefeningen werk je aan
klankvorming, houding, adem, dictie en articulatie, intonatie, tekstgevoeligheid, repertoire, interpretatie, expressie, ensemblezang. Bewust luisteren en geven van feedback is ook onderdeel van dit vak.
Verbinding met andere leergebieden
Er wordt in het vak zangpracticum samengewerkt met de vakken koor, ensemble, solfège, pianopracticum, gitaarpracticum en
wanneer van toepassing: arrangeren. Daarnaast zullen opdrachten vanuit de stage, die onderdeel zijn van het vakgebied methodiek/didactiek/pedagogiek worden voorbereid en gecoacht.
Leerdoelen
• Je voelt je vrij om je met je stem te uiten.
• Je gebruikt je zang- en spreekstem bewust in verschillende onderwijssituaties.
• Je kent stukken uit het repertoire in de gewenste toonsoort voor je eigen stem, en in die van de gekozen doelgroep.
• Je kunt een stuk interpreteren en er een boeiend muzikaal verhaal van maken.
• Je kent de anatomische kanten van het functioneren van de menselijke stem (alle leeftijden) in hoofdlijnen.
• Je kunt positief en kritisch luisteren naar je eigen stem en leert werken aan de verdere ontwikkeling.
• Je leert constructieve feedback te geven op de zang van je medestudenten.
• Je bereidt een korte presentatie voor en voert deze uit.
Ingangseisen

Normaal functionerend stemapparaat

Bronnen & literatuur

Liedbundels als Eigen-wijs, songbooks, repertoire uit methodiekmodules, sites met liedrepertoire.
Hand-out over de stem. Repertoire aangeleverd door docent en student.

Toetsvorm

Individueel uitgevoerd tussententamen in
het bijzijn van de groep
Een opdracht voor zanglogopedie
12 minuten presentatietijd per student
(klassiek zang)

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging
Het resultaat is een gemiddelde van
zangklassiek en zanglogopedie.

n.v.t.

Inhoud van de toets
Voortgangstoets. Het uit het hoofd kunnen zingen van een aantal stukken uit het behandelde repertoire, waarbij je zélf voor
begeleiding zorgt (je mag je bij 1 stuk zelf begeleiden, voor de andere stukken iemand uitnodigen of een opname gebruiken).
Beoordelingscriteria
• Houding, ademhaling/ademsteun, zuiverheid, dictie en articulatie, stemgebruik, presentatie, expressie, interpretatie,
correcte kennis van de liedjes.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Zangpracticum 1

Module

Zangpracticum 1 sem 2

Omschrijving

De stem is het belangrijkste instrument voor de muziekdocent. Zelf goed kunnen spreken en zingen is
een belangrijke voorwaarde voor goed docentschap in de muziek en daarmee de kern van het vak
zangpracticum. Het is een voorwaarde om ook anderen goed te kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van stem- en zangtechniek. Naast goed gebruik van de eigen stem is kennis van een gevarieerd
repertoire voor doelgroepen, verschillend in leeftijd, niveau en culturele achtergrond noodzakelijk.

Code Osiris

KC-DM1-ZP2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.2

ECTS

1

Competenties

Docent

Kees Jan de Koning

Resultaatschaal

VD/NVD

Individueel

Inhoud & relatie met werkveld
Er wordt gewerkt met gevarieerd repertoire en gevarieerde oefeningen aan:
• Klankvorming, houding, adem, dictie en articulatie, intonatie, tekstgevoeligheid, repertoire, interpretatie, expressie, ensemblezang.
• Bewust luisteren en geven van feedback.
• Pop- en jazznummers horen bij het repertoire van de bovenbouw po en in het vo.
We zingen één- en meerstemmige stukken met kleine solo's. Je maakt kennis met timing- en melodievariatie en scatten.
In masterclassvorm krijgt ieder een beurt om een solostuk voor de groep voor te zingen. De groep krijgt luisteropdrachten en
geeft feedback.
Verbinding met andere leergebieden
Er wordt in het vak zangpracticum samengewerkt met de vakken koor, ensemble, solfège, pianopracticum, gitaarpracticum en
wanneer van toepassing arrangeren. Daarnaast zullen opdrachten vanuit de stage, die onderdeel zijn van het vakgebied methodiek/didactiek/pedagogiek worden voorbereid en gecoacht.
Leerdoelen
• Je voelt je vrij om je met je stem te uiten.
• Je gebruikt je zang- en spreekstem bewust in verschillende onderwijssituaties.
• Je kent stukken uit het repertoire in de gewenste toonsoort voor je eigen stem, en in die van de gekozen doelgroep.
• Je kunt een stuk interpreteren en er een boeiend muzikaal verhaal van maken.
• Je kent de anatomische kanten van het functioneren van de menselijke stem (alle leeftijden) in hoofdlijnen.
• Je kunt positief en kritisch luisteren naar je eigen stem en leert werken aan de verdere ontwikkeling ervan.
• Je leert constructieve feedback te geven op de zang van je medestudenten.
• Je bereidt een korte presentatie voor en voert deze uit.
Ingangseisen

Normaal functionerend stemapparaat

Bronnen & literatuur

Repertoire leveren jij en de de docent aan.

Toetsvorm

Individueel uitgevoerd overgangstentamen in
het bijzijn van de groep of voor publiek
15 minuten presentatietijd per student (totaal
incl. piano / gitaar)

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Een zangtoets, waarbij enkele liederen uit het hoofd gezongen moeten worden.
Beoordelingscriteria
• Houding, ademhaling/ademsteun, zuiverheid, dictie en articulatie, stemgebruik, presentatie, expressie, interpretatie,
correcte kennis van de liedjes.Al deze aspecten staan in dienst van het muzikaal overbrengen van de liederen.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Koor 1

Module

Koor 1

Omschrijving

Gezamenlijk musiceren is een kernactiviteit binnen de opleiding Docent Muziek. Koorzang binnen de
opleiding staat ook voor musiceren op hoog niveau, voor gemeenschappelijk werken aan een muzikaal product en het is hèt moment waarop alle studenten van de afdeling elkaar ontmoeten.
In de praktijk van de muziekdocent is het leiden van een koor een veel voorkomende bezigheid. Niet
alleen op school, bijvoorbeeld als onderdeel van een musicalrepetitie, maar vaak ook in verschillende
contexten daarbuiten. Om de processen die zich in een koor afspelen te kunnen begrijpen, is
koorervaring onmisbaar.

Code Osiris

KC-DM1-KOOR

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1. en 1.2

ECTS

2

Competenties

Docent

Jos Vermunt

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepspraktijkles

Inhoud & relatie met werkveld
Tijdens de warming up, het inzingen en het repeteren ontdek je alle mogelijkheden van een koor. Hierdoor word je je ook
bewust van de werkwijze die de docent volgt. Al doende leer je over het gebruik van inzingoefeningen (houding, adem, resonans, intonatie, articulatie) en het kleuren van je stem binnen de groep. Je traint je melodisch en harmonisch gehoor en je van
blad zing vaardigheden. Je vergroot je repertoirekennis en doet naast stijlkennis ook ideeën op voor je eigen arrangementen.
Taal is een grote inspiratiebron voor expressie, je vergroot in een koor je palet aan uitdrukkingsmogelijkheden.
Je observeert (ook aan de hand van gerichte opdrachten) repetitietechnieken, expressiemiddelen en groepsgedrag als basis
voor je lessen koordirectie in de hogere jaren van de opleiding.
Verbindingen met andere leergebieden
Het in de onderwijspraktijk brengen van muziektheorie, de verbinding met het zangpracticum, en het koordirectie practicum.
Leerdoelen
• Je gebruikt je stem met klassieke basistechniek.
• Je kleurt je eigen stem in de koorklank.
• Je traint het van blad lezen / zingen in een praktijksituatie.
• Je zingt tekstbewust en expressief.
• Je bent je bewust van je vocale rol in een grote groep.
• Je kent divers koorrepertoire in historische en stilistische context.
Ingangseisen

Toelatingsexamen

Bronnen & literatuur

Repertoire uitgereikt in de repetities

Toetsvorm

Groeps- tussententamen: deelname

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Je neemt deel aan de repetities en de eindpresentatie en aan de jaarlijks in te plannen koorprojecten.
Beoordelingscriteria
 Je presentie (80% minimaal).
 Je deelname aan de eindpresentatie en indien gewenst het kunnen geven van feedback.
 De reflectie geschiedt voornamelijk door de docent waarbij gelet wordt op intonatie, uitspraak, ritmiek, kleuring, balans,
toonvorming.
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Vak

Pianopracticum 1

Module

Pianopracticum 1 sem 1

Omschrijving

In de praktijk is de piano het aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het algemeen.
Het behoort dan ook bij de basisvaardigheden van een muziekdocent om muzikale activiteiten zoals
zingen maar ook spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal muzikale vaardigheden zoals het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met akkoordsymbolen, het
kunnen transponeren entegelijkertijd kunnen zingen en spelen. Met pianospelen maak je bovendien
muziektheoretische verschijnselen als harmonieleer inzichtelijk. Zo ga je ook steeds betere arrangementen
maken en door het uitzoeken van liedjes train je jouw muzikale gehoor.

Code Osiris

KC-DM1-PP1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1

ECTS

1

Competenties

Individuele
praktijkles

Maaike den Dunnen, Tessa
Resultaatschaal
VD/NVD
Kraus
Inhoud & relatie met werkveld
Samen met de docent bekijk je je ingangsniveau. Op basis hiervan worden de juiste technische oefeningen en stof voor harmonieleer aangeboden. Je werkt in overleg met de docent aan een eigen repertoire (al naar gelang je niveau). Je werkt aan
kinderliedjes voor het po. De volgende theoretische aspecten komen hierbij aan de orde:
• kwintencirkel
• toonladders/paralleltoonsoorte
• drieklanken en omkeringen
• stemvoering/akkoordverbindingen
• eenvoudige toevoegingen
Docent

Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, stage, zangpracticum, ensemble en muziektheorie/solfège.
Leerdoelen
Aan het einde van het eerste semester heb je gewerkt aan:
 Alle majeur toonladders van C, D, E, F, G, A, B, met beide handen samen.
 Alle majeur, mineur, en verminderde drieklanken en omkeringen.
 De basisregels van stemvoering, toegepast op het repertoire.
 Ten minste vijf popsongs op het niveau van 4-chord-songs.
 Diverse eenvoudige ritmische patronen.
 Het vermogen om liedjes in de juiste sfeer te spelen, en verschillen in dynamiek toe te passen.
 Het vermogen om de aandacht van de luisteraar vast te houden tijdens het uitvoeren van de liedjes.
Met andere woorden: het vermogen om expressief te zingen en spelen.
Ingangseisen
Toelatingsexamen. Het niveau van afsluiting vormt het startniveau voor de volgende module.
Bronnen & literatuur
Toetsvorm
Toetsduur

Pianomethodes en –partituren. Diverse bronnen, zowel op papier als digitaal te vinden in de Codarts en
KonCon mediatheek of verkrijgbaar via je docent. Liedbundels uit het educatie werkveld, liedrepertoire uit
de stage.
Individueel tussententamen (praktijktentamen
Deadline
n.v.t.
(voorspelen en -zingen))
25 min. Incl. feedback
Weging
Techniek, routine en balans
moeten alle drie voldoende zijn
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Inhoud van de toets
Voortgangstoets, hierbij is alleen de vakdocent aanwezig.
• De bij dit semester behorende basisoefeningen worden in de les getoetst: toonladders en trappen in een majeurtoonsoort.
• Je begeleidt jezelf bij drie liedjes naar keuze. Repertoirekeuze vindt plaats in overleg en hangt onder meer af van je ingangsniveau (zie criteria). Je speelt op basis van een akkoordenschema of (deels) uitgeschreven pianobegeleiding.
Beoordelingscriteria
Het belangrijkste criterium voor het begeleiden van de liedjes is dat de begeleiding adequaat is. Dat wil zeggen dat je in staat
moet zijn ze ide praktijk te begeleiden, bijvoorbeeld voor de klas of tijdens een koorrepetitie. De moeilijkheidsgraad van de te
kiezen stukken wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van je ingangsniveau. Doel is altijd om een voor jou zo hoog mogelijk
haalbaar pianotechnisch en leesvaardigheidsniveau te bereiken.
• Je kent en speelt de stukken van begin tot eind, zonder noemenswaardige onderbrekingen.
• Je begeleidingen zijn ritmisch solide en geven voldoende ondersteuning bij degene die zingt (ook melodisch en
harmonisch)
• Je speelt correcte harmonische schema's en eventuele kleuringen daarbij.
• Je begeleidingen zijn (dynamisch) in balans met de zangstem en de toonsoorten geschikt voor het stembereik.
• In de begeleidingen is op zijn minst sprake van enige ontwikkeling in arrangement en dynamiek, passend bij de vorm van
het stuk. Uit het hoofd spelen is geen vereiste, maar natuurlijk altijd aan te raden.
• De stukken moeten zo gekozen zijn dat uit de drie stukken samen voldoende niveau kan blijken op de gebieden: ritmisch,
harmonisch en melodisch. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat een stuk harmonisch/melodisch wat complexer is, en een
tweede slechts uit drie akkoorden bestaat maar ritmisch juist heel uitdagende elementen bevat.
• Je kunt je stukken spelen zonder noemenswaardige onderbrekingen.
• Het (redelijkerwijs) foutloos kunnen spelen van het stuk. Daarnaast techniek, timing, dynamiek, pedaalgebruik etc. op
een voor jou haalbaar niveau.
• Je beheerst een afgesproken aantal basisoefeningen, vooral op het
gebied van harmonie (cadensen, stemvoering), techniek (bijv toonladders)
en noten lezen.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Pianopracticum 1

Module

Pianopracticum 1 sem 2

Omschrijving

In de praktijk is de piano het aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het
algemeen. Het behoort dan ook bij de basisvaardigheden van een muziekdocent om muzikale
activiteiten zoals zingen, maar ook spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een
aantal muzikale vaar-digheden zoals het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen
omgaan met akkoordsymbolen, het kunnen transponeren en tegelijkertijd kunnen zingen en spelen.
Met pianospelen maak je bovendien muziektheoretische verschijnselen als harmonieleer inzichtelijk.
Zo ga je ook steeds betere arrangementen maken en door het uitzoeken van liedjes train je jouw
muzikale gehoor.

Code Osiris

KC-DM1-PP2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.2

ECTS

2

Competenties

Individuele
praktijkles

Docent

Maaike den Dunnen,
Resultaatschaal
VD/NVD
Tessa Kraus
Inhoud & relatie met werkveld
Met de docent kijk je samen naar je ingangsniveau. Op basis hiervan worden de juiste technische oefeningen en stof voor
harmonieleer aangeboden. Je werkt in overleg met de docent aan een eigen repertoire (al naar gelang je niveau). Je werkt
aan kinderliedjes voor het po. De volgende theoretische aspecten komen aan de orde:
• Kwintencirkel.
• Toonladders/paralleltoonsoorten.
• Drieklanken en omkeringen.
• Stemvoering/akkoordverbindingen.
• Eenvoudige toevoegingen.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, stage, zangpracticum, ensemble en muziektheorie/solfège.
Leerdoelen
Aan het einde van de module beheers je:
• Alle majeur toonladders, handen apart.
• Alle majeur, mineur, en verminderde drieklanken en omkeringen.
• De basisregels van stemvoering, toegepast op het repertoire.
• Ten minste vijf popsongs op het niveau van 4-chord-songs en drie kinderliedjes met intro. Je kunt die correct zingen en
jezelf daarbij begeleiden.
• Diverse eenvoudige ritmische patronen.
• Het vermogen om liedjes in de juiste sfeer te spelen, en verschillen in dynamiek toe te passen.
• Het vermogen om de aandacht van de luisteraar vast te houden tijdens het uitvoeren van de liedjes.
• Met andere woorden: het vermogen om expressief te zingen en spelen.
Ingangseisen

Eerste semester voldaan. Het niveau van afsluiting vormt het startniveau voor de volgende module.

Bronnen & literatuur

Reader Piano Practicum Propedeuse, waarmee elke student op eigen niveau aan het werk is.
Eigen voorkeur en keuze van liedmateriaal binnen de kaders van de reader.

Toetsvorm

Individueel tussententamen (praktijktentamen
(voorspelen en -zingen).

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

Techniek, routine en balans moeten
alle drie voldoende zijn.
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Inhoud van de toets
Propedeuse toets. Je laat aan de commissie (oa je eigen pianodocent) een repertoire horen van:
• drie kinderliedjes met intro.
• vijf pop/volwassen songs.
Beoordelingscriteria
Het belangrijkste criterium voor het begeleiden van de liedjes is dat de begeleiding adequaat is. Dat wil zeggen dat je in staat
moet zijn ze ide praktijk te begeleiden, bijvoorbeeld voor de klas of tijdens een koorrepetitie. De moeilijkheidsgraad van de te
kiezen stukken wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van je ingangsniveau. Doel is altijd om een voor jou zo hoog mogelijk
haalbaar pianotechnisch en leesvaardigheidsniveau te bereiken.
• Je kent en speelt de stukken van begin tot eind, zonder noemenswaardige onderbrekingen.
• Je begeleidingen zijn ritmisch solide en geven voldoende ondersteuning bij degene die zingt (ook melodisch en
harmonisch)
• Je speelt correcte harmonische schema's en eventuele kleuringen daarbij.
• Je begeleidingen zijn (dynamisch) in balans met de zangstem en de toonsoorten geschikt voor het stembereik.
• In de begeleidingen is op zijn minst sprake van enige ontwikkeling in arrangement en dynamiek, passend bij de vorm
van het stuk. Uit het hoofd spelen is geen vereiste, maar natuurlijk altijd aan te raden.
• De stukken moeten zo gekozen zijn dat uit de drie stukken samen voldoende niveau kan blijken op de gebieden:
ritmisch, harmonisch en melodisch. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat een stuk harmonisch/melodisch wat complexer
is, en een tweede slechts uit drie akkoorden bestaat maar ritmisch juist heel uitdagende elementen bevat.
• Je kunt je stukken spelen zonder noemenswaardige onderbrekingen.
• Het (redelijkerwijs) foutloos kunnen spelen van het stuk. Daarnaast techniek, timing, dynamiek, pedaalgebruik etc.
op een voor jou haalbaar niveau.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Drumpracticum 1

Module

Drumpracticum 1 sem 1

Omschrijving

Je ontwikkelt de basisvaardigheden op het drumstel. Het drumstel speelt in het muziekonderwijs een
belangrijke rol, bijvoorbeeld in het vo (en) bij bandcoaching.

Code Osiris

KC-DM1-DP1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1

ECTS

1

Competenties

Docent

Ruben van Roon

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepspraktijkles

Inhoud & relatie met werkveld
Als student is het belangrijk om je ritmische vaardigheden te ontwikkelen, als docent is het belangrijk basis ritmes te kunnen
spelen en leerlingen te kunnen coachen op drumgebied. In deze module leer je basale drumgrooves spelen en creatief omgaan met drumritmes en deze zelf toepassen, spelen en verzinnen. Je kunt vormschema's lezen en spelen. Je schrijft met behulp van het computerprogramma Sibelius. Onderdelen die je in deze module leert zijn:
• Spelen en interpreteren van drumcharts.
• Schrijven van een drumchart van bestaand liedje met behulp van Sibelius.
• Kennismaken met het geven van slagwerklessen aan groepen (beoordeling gebeurt in semester 6).
Verbinding met andere leergebieden
Theorie, ensemble, stage, ritme en beweging.
Leerdoelen
Je leert in deze module de volgende vaardigheden (zie ook modulebeschrijving semester 1):
• Vormschema's / drumcharts lezen, spelen, inclusief het schrijven met behulp van Sibelius.
• Medestudenten les(ideeën) geven van slagwerk met groepen.
Ingangseisen

Toelatingsexamen.

Bronnen & literatuur

Toetsvorm

Drumpracticum Docent Muziek (Hans van Gennip). Mediatheek
Ritmiek & Slagwerkles geven aan groepen (Hans van Gennip). Uitg.: Hit-Music
Demo-Video's op Facebookpagina DocentenDSP voor het gebruik van Sibelius.
Individueel tussententamen (praktijktoets)
Deadline

n.v.t.

Toetsduur

45 minuten met 4 studenten

n.v.t.

Weging

Inhoud van de toets
• Beoordeling van drumchart.
• Het spelen van drumcharts van medestudenten.
Beoordelingscriteria
• De lay-out van de drumchart volgens DocentenDSP Demo-Video's.
• De leesbaarheid en speelbaarheid van de chart (door medestudenten), met andere woorden het aanpassen, vereenvoudigen van het origineel indien noodzakelijk.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Drumpracticum 1

Module

Drumpracticum 1 sem 2

Omschrijving

Je ontwikkelt de basisvaardigheden op het drumstel. Het drumstel speelt in het muziekonderwijs een
belangrijke rol, bijvoorbeeld in het vo en bij bandcoaching.

Code Osiris

KC-DM1-DP2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.2

ECTS

1

Competenties

Docent

Ruben van Roon

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepspraktijkles

Inhoud & relatie met werkveld
Als student is het belangrijk om je ritmische vaardigheden te ontwikkelen, as docent is het belangrijk basis ritmes te kunnen
spelen en leerlingen te kunnen coachen op drumgebied. In deze module leer je basale drumgrooves spelen en creatief omgaan met drumritmes en deze zelf toepassen, spelen en verzinnen. Je kunt vormschema's lezen en spelen. Je schrijft met behulp van het computerprogramma Sibelius. Onderdelen die je in deze module leert zijn:
• Spelen en interpreteren van drumcharts.
• Schrijven van een drumchart van bestaand liedje met behulp van Sibelius.
• Kennismaken met het geven van slagwerklessen aan groepen (beoordeling gebeurt in semester 6).
Verbinding met andere leergebieden
Theorie, ensemble, stage, ritme en beweging.
Leerdoelen
Je leert in deze module de volgende vaardigheden (zie ook modulebeschrijving semester 1):
• Vormschema´s / drumcharts lezen, spelen, inclusief het schrijven met behulp van Sibelius.
• Medestudenten les(ideeën) geven van slagwerk met groepen.
Ingangseisen

Drumpracticum 1 voldaan

Bronnen & literatuur

Toetsvorm

Drumpracticum Docent Muziek (Hans van Gennip). Mediatheek
Ritmiek & Slagwerkles geven aan groepen (Hans van Gennip). Uitg.: Hit-Music
Demo-Video's op Facebookpagina DocentenDSP voor het gebruik van Sibelius.
Individueel tentamen (Praktijktoets)
Deadline

n.v.t.

Toetsduur

45 minuten met 4 studenten

n.v.t.

Weging

Inhoud van de toets
• Beoordeling van drumchart.
• Spelen van drumcharts van medestudenten.
Beoordelingscriteria
• De lay-out van de drumchart volgens DocentenDSP Demo-Video's.
• De leesbaarheid en speelbaarheid van dee chart (door medestudenten), met andere woorden het aanpassen, vereenvoudigen van het origineel indien noodzakelijk.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Gitaarpracticum 1

Module

Gitaarpracticum 1 sem 1

Omschrijving

De gitaar is een veelgebruikt begeleidingsinstrument met veel mogelijkheden, zowel ritmisch,
melodisch als harmonisch. Daarom is het belangrijk dat iedere student de basis begeleidingsvaardigheden op de gitaar ontwikkelt. De gitaar is vanwege de bewegingsvrijheid, naast de piano, het
begeleidingsinstrument bij uitstek.

Code Osiris

KC-DM1-GP1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1

ECTS

1

Competenties

Docent

Jeroen Schaap

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepspraktijkles

Inhoud & relatie met werkveld
Als je een beginer bent, maak je in deze module kennismet de gitaar.Je leert de basisvaardigheden op de gitaar als begeleidingsinstrument. Het gaat dan om:
• De juiste houding, basisakkoorden, slagjes en tokkels om zichzelf in de basis te begeleiden.
• Lezen en spelen van akkoordschema's, tablatuur en notenbeeld wordt behandeld.
Voor gevorderden:
• Spelen van kinderliedjes in verschillende muziekstijlen op de gitaar
Naast de basistechnieken die worden behandeld wordt ook gekeken naar specifieke stijleigen gitaartechnieken.
Verbinding met andere leergebieden
Ensemble, stage, zang practicum.
Leerdoelen
• Je kunt verschillende speeltechnieken op de gitaar spelen en bouwt een repertoire op, dat gericht is op de onderwijspraktijk.
• Je kunt de gitaar inzetten als begeleidingsinstrument bij diverse lessituaties in de klas.
Hierbij gaat het om de volgende vaardigheden:
• Beheersing van de allereerste basisbeginselen van het gitaarspel.
• Beheersen van de majeur/mineur basisakkoorden (open akkoorden).
• Beheersing van basis slagjes en tokkels.
• Akkoordschema's spelen op de gitaar aan de hand van Eigen-wijs.
• Spelen én toepassen van de behandelde stof (zie inhoud).
• Het geleerde kunnen overdragen aan leerlingen in verschillende lessituaties.
• De gitaar gebruiken als begeleidings instrument in diverse lessituaties.
• Muzikaal vormend: aanleren van een kritische houding jegens eigen muzikaal functioneren als stijleigen begeleider.
Ingangseisen

Toelatingsexamen

Bronnen & literatuur

Materiaal (nummers) vanuit de stage. Diverse songs uit school methodes. Liederen uit de reader
gitaarpracticum leerjaar 1.

Toetsvorm

Individueel tussententamen.
(Praktijktentamen (voorspelen en -zingen))
15 minuten presentatietijd per student (totaal
incl. piano)

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
• Twee kinderliedjes en één popstuk naar eigen keuze voorspelen.
• Gebruik van verschillende manieren van aanslaan bij de nummers: 1 tokkelstuk, 1 slagstuk, 1 eigen keuze.
• Zeven stukken doorwerken ter goedkeuring van de docent. Drie van de zeven worden ten gehore gebracht.
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Beoordelingscriteria
 Vloeiend overpakken van akkoorden.
 Vertaling van akkoordschema naar gitaarspel.
 Voordracht van speelstukken waarbij gelet wordt op de continuïteit, tempo, inleving in de sfeer van het lied.
 Duidelijke, steady begeleiding.
 Je presentie (80% minimaal).

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

33

Vak

Gitaarpracticum 1

Module

Gitaarpracticum 1 sem 2

Omschrijving

De gitaar is een veelgebruikt begeleidingsinstrument met veel mogelijkheden, zowel ritmisch,
melodisch als harmonisch. Daarom is het belangrijk dat iedere student de basis
begeleidingvaardigheden op de gitaar ontwikkelt. De gitaar is vanwege de bewegingsvrijheid, naast
de piano, het begeleidingsinstrument bij uitstek.

Code Osiris

KC-DM1-GP2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.2

ECTS

1

Competenties

Docent

Jeroen Schaap

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepspraktijkles

Inhoud & relatie met werkveld
Je kunt basale akkoordenschema's spelen waarin verschillende slagjes en tokkels worden toegepast. Het repertoire komt uit
verschillende muziekmethodes voor het po en vo en wordt ingezet in de stagelessen.
Bij beginners gaat het om:
• Uitbreiding akkoordkennis, het repertoire van slagjes en tokkels.
• Repertoire accent verschuift naar popstukken waarbij gelet wordt op balans, continuïteit, diversiteit van
aanslagtechnieken.
Bij gevorden gaat het om
• Uitbreiding van akkoordkennis (vierklanken, omkeringen van akkoorden), het spelen van het notenbeeld.
• Er is extra aandacht voor fingerpicking en 8e en 16e slagjes.
Verbinding met andere leergebieden
Ensemble, stage, zang practicum.
Leerdoelen
• Je kunt verschillende speeltechnieken op de gitaar spelen.
• Je bouwt een repertoire op, dat gericht is op de onderwijspraktijk.
• Je kunt de gitaar inzetten als begeleidingsinstrument bij diverse lessituaties in de klas.
Hierbij gaat het om de volgende vaardigheden:
• Spelen en zingen van nummers uit het 1e jaars stage repertoire.
• Beheersing van alle open akkoorden.
• Eenvoudige melodie en improvisatie spelen.
• Ritmes imiteren en eigen ritmes creatief kunnen invullen voor slagjes en tokkels.
• Kritisch luisteren naar eigen performance.
Ingangseisen

Gitaarpracticum 1 voldaan

Bronnen & literatuur

Materiaal (nummers) uit de stage. Diverse songs en instructiemateriaal, zoals akkoordsheets,
liedmateriaal, liederen uit de reader gitaarpracticum leerjaar 1.

Toetsvorm

Individueel tussententamen.
(Praktijktentamen (voorspelen en -zingen))
15 minuten presentatietijd per student (totaal
incl. piano / zang)

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
• Het kennen en kunnen spelen van zeven popstukken naar eigen keuze. Bij de nummers worden verschillende manieren
van aanslaan gebruikt.
• Je speelt en zingt bij één (eventueel verkort) nummer.
• Je begeleidt een ander bij één (compleet) nummer: keuze, toonsoort en afwerking is in overeenstemming met de solist.
De overige stukken zijn tijdens de lessen voorgespeeld en beoordeeld door de docent.
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Beoordelingscriteria
• Vloeiend overpakken van akkoorden.
• Beheersing van constante slag en tokkel.
• Beheersing van alle open akkoorden inclusief septiem akkoorden.
• Presentatie waarbij je een lessituatie simuleert en hierbij speelt voor medestudenten.
• Open klank van akkoorden / techniek.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Solfege en gehoortraining 1

Module

 Solfege en gehoortraining klassiek 1 sem 1
 Solfege en gehoortraining klassiek 1 sem 2
 Solfege en gehoortraining jazz/pop 1 sem 1
 Solfege en gehoortraining jazz/pop 1 sem 2
Basistraining melodische en harmonische solfege, audiatie van begrippen en koppeling van kennis en
auditieve vaardigheid.

Omschrijving
Code Osiris

KC-DM-MTE1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1 en 1,2

ECTS

Klassiek: 2
Jazz/pop:2
20 punts
numeriek

Competenties

Docent

Groepsles,
werkgroep

Erik Albjerg
Resultaatschaal
Daniel Salbert
Inhoud & relatie met werkveld
Na afronding van deze module beheers je muzieknotatie lezend, schrijvend, luisterend en zingend. Deze integrale
klankvoorstelling die met genoteerde muziek samenhangt is een onmisbaar onderdeel van je professionele expertise als
docent en uitvoerend musicus. In de lessen worden bovenstaande zaken zoveel mogelijk integraal getraind samen met de
ontwikkeling van analytische vaardigheden (zie ook module Analysetechnieken 1). Er wordt gewerkt met materiaal uit verschillende muziekgenres en stijlperioden, zowel klassiek als jazz, pop en wereldmuziek.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een sterke link met het vak Ritme en Beweging, vooral op het gebied van ritmische solfège en -notatie.
Muziek praktische vakken: primair instrument, practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken
/ opdrachten).
Leerdoelen module 1
• Je beheerst de basis solfège tools (solmisatie naar keuze do re mi relatief of cijfers) in de majeur- en mineurtoonsoorten.
• Je kunt (onvoorbereide) melodieën van nog redelijk eenvoudig niveau van blad zingen: diatonisch in majeur- en mineurtoonsoorten.
• Je kunt de basale diatonische cadensen en progressies in majeur en mineur herkennen en verschillende stemmen
(mee)zingen (niveau indicatie: Oscar van Dillen - Harmonic building blocks, laddereigen akkoorden).
• Je kunt audiëren en auditief herkennen: toonladders (majeur, natuurlijk, harmonisch en melodisch mineur), intervallen
tot en met octaaf, drieklanken, septiemakkoorden, omkeringen.
Leerdoelen module 2
• Je kunt de in Solfège en Gehoortraining 1 geleerde tools inzetten om melodieën van een hoger niveau te zingen: melodieën met grotere sprongen en tussenleidtonen (chromatiek).
• Je kunt cadensen en progressies in majeur en mineur met tussendominanten (tussen V en tussen VII) herkennen, noteren
in akkoordsymbolen en trappen en de verschillende stemmen (mee)zingen.
Je kunt zonder behulp van instrument een diatonische melodie (dictee) met een eenvoudig ritme noteren.
Ingangseisen
Module sem1: Toelatingsexamen
Bronnen & literatuur

Toetsvorm

Diverse solfègematerialen en –methodes, bijvoorbeeld:
Gerard Blok - Traplopen en springstof deel 1
Eigen materialen docenten (Oscar van Dillen: Outline of basic music theory – exercises; Peter Favier:
div. melodische en harmonische oefeningen)
Mondeling en schriftelijk
Deadline
n.v.t.

Toetsduur

nvt

Weging

Voor zowel klassiek als jazz/pop
geldt:
Semester 1: Diagnostische toets telt
voor 1/3 mee
Semester 2: 2 toetsen, tellen voor 2/3
mee
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Inhoud van de toets module 1; zowel klassiek als jazz/pop
• Van blad zingen voorbereide en onvoorbereide melodieën, op het niveau zoals hierboven omschreven.
• Zingen naar keuze op klank, cijfers of do re mi (la ti do).
• Voorbereide harmonische solfège oefeningen, op het niveau zoals hierboven omschreven.
• Vragen over het muzikale materiaal waarmee getoetst wordt of je over het vereiste analytisch vermogen beschikt (zie
ook module 'Analysetechnieken 1').
Bij voorkeur wordt de mondelinge toets gecombineerd gepland met de mondelinge toets Ritmepracticum 1.
Inhoud van de toets module 2: zowel klassiek als jazz/pop
• Van blad zingen voorbereide en onvoorbereide melodieën, op het niveau zoals hierboven omschreven. Zingen naar keuze
op klank, cijfers of do re mi (la ti do).
• Voorbereiden en onvoorbereide harmonische solfège oefeningen, op het niveau zoals hierboven omschreven.
• Vragen over het muzikale materiaal waarmee getoetst wordt of je over het vereiste analytisch vermogen beschikt (zie
ook module 'Analysetechnieken 1').
Melodisch en harmonisch dictee worden getoetst als onderdeel van de Schriftelijke toets MTE jaar 1. (Zie onder). De mondelinge toets wordt bij voorkeur gecombineerd gepland met de mondelinge toets Ritme en Beweging 2.
Beoordelingscriteria
• Vlot en zuiver zingen (voorbereide melodie vrijwel foutloos); klankvoorstelling, frasering, hanteren van een doeltreffende
aanpak, frasering, eigen foutherkenning en oplossend vermogen.
• Vlot en zuiver zingen, klankvoorstelling, harmonisch inzicht, hanteren van een doeltreffende aanpak, eigen foutherkenning en oplossend vermogen.
• Hanteren van de juiste begrippen en nomenclatuur; Mate van verbinden van kennis met lezen en zingen.
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Vak

Analysetechnieken 1

Module

 Analysetechniek klassiek 1 sem 1
 Analysetechniek jazz/pop 1 sem 1
 Analysetechniek klassiek 1 sem 2
 Analysetechniek jazz/pop 1 sem 2
In deze module maak je je de basistools eigen die nodig zijn om (al dan niet genoteerde) muziek te
leren begrijpen en analyseren.

Omschrijving
Code Osiris

KC-DM-MTE1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1 en 1.2

ECTS

Klassiek: 1,5
Jazz/pop: 1,5
numeriek

Competenties

Docent

Groepsles,
werkgroep

Erik Albjerg
Resultaatschaal
Daniel Salbert
Inhoud & relatie met werkveld
Je ontwikkelt op een praktische manier het muzikale gehoor, in samenhang met kennis over muziek, muzikaal-analytisch vermogen en vaardigheid in muzieknotatie. Het geheel van deze vaardigheden vormt een belangrijke basis in de ontwikkeling tot
professioneel musicus en muziekdocent. In de lessen worden bovenstaande zaken zoveel mogelijk integraal getraind samen
met de ontwikkeling van auditieve vaardigheden (zie ook module Solfège en gehoortraining 1). Er wordt gewerkt met materiaal
uit verschillende muziekgenres en stijlperioden: zowel klassiek als jazz, pop en wereldmuziek.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een sterke link met het vak Ritme en Beweging, vooral op het gebied van ritmische solfège en -notatie.
Muziek praktische vakken: primair instrument, practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken /
opdrachten).
Leerdoelen semester 1 (klassiek en jazz/pop)
Algemene muziekleer/ leesvaardigheid/muzieknotatie:
• Je kunt snel noteren en, indien genoteerd, benoemen: toonladders, intervallen, drieklanken, septiemakkoorden en
progressies/cadensen.
• Je leest en speelt in de gangbare sleutels: minstens G- en F-sleutel.
• Je kunt werken met akkoordsymbolen en kent de gangbare notaties hiervan.
Analysevaardigheden:
• Je kunt melodische muziek analytisch benaderen en verklaren, op een eigen maar toch objectieve wijze.
• Je kunt adequaat eenvoudige melodische muziek schrijven en beschrijven.
Harmonieleer:
• Je bent in staat de de volgende zaken op het gebied van harmonie te analyseren en benoemen: akkoorden; omkeringen;
ligging; laddereigen trappen- en functie-analyse.
Leerdoelen semester 2 (klassiek en jazz/pop)
Harmonieleer:
• Je bent in staat de de volgende zaken op het gebied van harmonie (auditief of vanuit partituur) te herkennen, analyseren
en benoemen: akkoorden; omkeringen; ligging; trappen- en functie-analyse, tussendominanten, bluesharmonie,
eenvoudige moll dur wendingen.
• Je kent de stemvoeringsregels vanuit de klassieke harmonieleer en kunt deze toepassen in een vierstemmige zetting.
Vormanalyse:
• Je hebt het benodigde inzicht verworven om diverse vormaspecten in muziek te herkennen.
Ingangseisen

Toelatingsexamen

Bronnen & literatuur

Diverse literatuur op gebied van algemene muziekleer / muziektheorie. Eigen lesmaterialen docenten

Toetsvorm

Individueel tussententamen: In te leveren
werkstukken,
Eind semester 2: schriftelijke toets

Deadline
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Toetsduur

n.v.t.

Weging

Voor zowel klassiek als jazz/pop geldt:
Semester 1: Diagnostische toets telt voor
1/3 mee
Semester 2: 2 toetsen tellen voor 2/3
mee

Inhoud van de toets
Je bouwt tijdens de module een dossier met werkstukken op. Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria worden tijdens de
module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader. De werkstukken worden geupload in de digitale leeromgeving of bij
tentamenformulier gevoegd.
Beoordelingscriteria
• Je tijdens de module opgebouwde dossier met werkstukken dient compleet en voldoende te zijn.
• Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria worden tijdens de module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader.
Voor alle schrijfopdrachten gelden in elk geval de volgende algemene criteria:
• Correctheid van notatie en orthografie.
• Indien handgeschreven: kwaliteit, leesbaarheid van handschrift.
• Beheersing juiste nomenclatuur.
• Op de juiste manier hanteren en kunnen beschrijven van begrippen en muzikale verschijnselen.
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Vak

Praktisch schrijven 1

Module

 Praktisch schrijven 1 sem 1
 Praktisch schrijven 1 sem 2
Je leert muziek correct te noteren voor diverse bezettingen. Je traint daarbij ook je vaardigheid in het
muzieknotatieprogramma Sibelius.

Omschrijving
Code Osiris

KC-DM1-MTE1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1 en 1.2

ECTS

Competenties

Docent

Jeroen Thijsen

Resultaatschaal

Sem1: 1 ECTS
Sem 2: 2 ECTS
VD/NVD

Groepsles,
werkgroep,
individuele
coaching en
zelfstudie

Inhoud & relatie met werkveld
In deze module leer je d.m.v. praktische opdrachten muziek te noteren volgens de geldende conventies. Naast gebruik van de
juiste tekens, aanduidingen en notatie voor diverse instrumenten staat het leren gebruiken van notatiesoftware centraal. Je
ontwikkelt zo de benodigde vaardigheden en kennis om bijv. zelf arrangementen te kunnen gaan schrijven. Verder leer je
enkele basistechnieken m.b.t het werken met audiobestanden. Al deze vaardigheden zijn van dagelijks belang in het werkveld
van de hedendaagse musicus en muziekdocent.
Verbindingen met andere leergebieden:
Andere modules en lessen op gebied van muziektheorie en Ritme en beweging. Muziek praktische vakken: primair instrument,
practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten). Methodiek / stage (bijvoorbeeld in
de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten).
Leerdoelen sem 1
• Je noteert muziek volgens algemene muziekleerconventies.
• Je kent de belangrijkste tekens en aanduidingen in de muzieknotatie en kunt ze op de juiste manier toepassen.
• Je kunt een transcriptie (melodie + akkoordsymbolen) maken van een relatief eenvoudige song.
• Je beschikt over basiskennis m.b.t. het noteren voor diverse (al dan niet transponerende) instrumenten, ritmesectie en
vocalen.
• Je beheerst basistechnieken van muzieknotatieprogramma's en audiobewerking.
• Je maakt kennis met basistechnieken van arrangeren voor educatieve doeleinden.
Leerdoelen sem 2
• Je kunt de geleerde basiskennis uit Praktisch Schrijven sem 1 toepassen bij het maken van je eigen arrangementen.
• Je kunt basale stemvoeringsregels toepassen bij het schrijven van meerstemmige zettingen.
• Je kunt t.b.v. je arrangement op functionele manier een melodie (re)harmoniseren.
• Je kunt op gehoor een transcriptie (minstens melodie + akkoordsymbolen) maken van een stuk en deze correct en prettig
leesbaar noteren.
• Je bezit basiskennis over de gangbare muziekinstrumenten en een beginnend inzicht in instrumenteren.
• Je kunt op basisniveau werken met een DAW (bijv. Logic, Cubase, Protools of vergelijkbaar).
Ingangseisen

Toelatingsexamen Docent Muziek

Bronnen & literatuur

•
•

Toetsvorm

Eind semester 1: In te leveren werkstukken
Eind semester 2: in te leveren werkstukken
n.v.t.

Toetsduur

Diverse literatuur en naslagwerken op gebied van muzieknotatie en algemene muziekleer.
Eigen (digitale) materialen). Sibelius software, Audacity software, diverse software die op het
moment actueel is.
Deadline

n.v.t.

Weging
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Inhoud van de toets
Je bouwt tijdens de module een dossier met werkstukken op. Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria worden tijdens de
module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader. De werkstukken worden geupload in de digitale leeromgeving of bij
het tentamenformulier gevoegd.
Beoordelingscriteria
• Je tijdens de module opgebouwde dossier met werkstukken dient compleet en voldoende te zijn.
• Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria worden tijdens de module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader.
Voor alle schrijfopdrachten gelden in elk geval de volgende algemene criteria:
• Correctheid van notatie en orthografie, 'read-proof' lay-out.
• Beheersing juiste nomenclatuur en officiële tekens en aanduidingen.
• Efficiënt en doeltreffend gebruik van de software.
Voor creatieve werkstukken gelden tevens de volgende algemene criteria:
• Omvang, diepgang en moeilijkheidsgraad.
• Oorspronkelijkheid.
• Uitvoerbaarheid.
• Muzikale kwaliteit (melodisch, contrapuntisch, harmonisch, ritmisch).
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Ritme-practicum 1

Module
Omschrijving

 Ritme-practicum 1 sem 1
 Ritme-practicum 1 sem 2
Ritme is beweging. Een ontwikkeld intern pulsgevoel, goede timing en fysiek ervaren van ritme en
metrum: de musicus en muziekdocent kunnen niet zonder. Dit zowel zonder als met behulp van
muzieknotatie: uitvoerend (vocaal of instrumentaal), bewegend, schrijvend en lezend. Integrale
ritmische training: lees- en schrijfvaardigheid, pulsgevoel, timing, ritmische improvisatie.

Code Osiris

KC-DM-RP

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Groepsles

Jaar, semester

1

ECTS

Competenties

.

Docent

Niels van Hoorn

Resultaatschaal

Sem 1: 1 ECTS
Sem 2: 1 ECTS
VD/NVD

Inhoud & relatie met werkveld
Je werkt aan ritmische scholing op al deze vlakken. Je voert ritmes uit in diverse maatsoorten, tempi en stijlen (zowel
genoteerde ritmes als auditief overgebrachte ritmes of improvisatie). Je doet dit op het eigen instrument, percussieinstrumenten, vocaal en/of met bodysounds, al dan niet gecombineerd met beweging. Daarnaast ontwikkel je vaardigheid in
ritmische notatie in diverse maatsoorten. Het lesmateriaal omvat zowel klassiek, jazz, pop als wereldmuziek repertoire.
Verbinding met andere leergebieden:
• Er is een sterke link met muziektheoretische vakken, vooral op het gebied van ritmische solfège en -notatie.
• Muziek-praktische vakken: primair instrument, practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken/opdrachten).
Leerdoelen
Algemene vaardigheden en kennis
• Je ontwikkelt een solide puls- en maatgevoel, in de meest gangbare maatsoorten.
• Je kunt de gevraagde ritmes zowel vocaal als met behulp van (body) percussie instrumenten uitvoeren, al dan niet gecombineerd met beweging.
• Je bent in staat om ritmisch te improviseren in gangbare maatsoorten, binnen een gegeven kader of groove.
• Je bent in staat een ritmische moeilijkheid te analyseren en uit te leggen.
• Je beheerst het ritmische notatiesysteem incl. de notenwaarden, alle benodigde tekens en de meest gangbare maatsoorten en hun eigenschappen.
Lezen
• Je kunt (voorbereide en onvoorbereide) ritmes in gangbare maatsoorten van blad uitvoeren. Richtlijn niveau: tot en met
zestiende noten, inclusief eenvoudige syncopische figuren. Tevens eenvoudige ritmes in swing feel.
Noteren
• Je beheerst de regels van correct en leesbaar noteren van ritmes en kan deze toepassen.
• Je bent in staat een relatief eenvoudig ritmisch dictee in een gangbare maatsoort te noteren.
• Je noteert ritmes correct en leesbaar, past hierbij de geleerde notatieregels toe.
Ingangseisen

Toelatingsexamen Docent Muziek

Bronnen & literatuur

Diverse materialen op gebied van ritmische solfège, ritmische notatie. Repertoire voor ritmisch ensemble (bijv. duo /trio / kwartet oefeningen, arr. voor slagwerkgroep)

Toetsvorm

Eind semester 1: Individueel tussententamen
Eind semester 2: tentamen
10 minuten, exclusief gesprek beoordeling en
terugkoppeling.

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging
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Inhoud van de toets semester 1
• De in te leveren opdrachten rond ritmische notatie moeten voldaan zijn.
• Mondeling: vocal of instrumentaal uitvoeren van voorbereide en onvoorbereide ritmes, van het niveau zoals hierboven
omschreven.
Het mondeling toetsonderdeel wordt bij voorkeur aansluitend gepland aan het mondeling Solfège en gehoortraining 1.
Inhoud van de toets semester 2
De in te leveren opdrachten rondom ritmische notatie moeten voldaan zijn. Mondeling: vocal of instrumentaal uitvoeren van
voorbereide en onvoorbereide ritmes, van het niveau zoals hierboven omschreven.
Beoordelingscriteria
• Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria worden tijdens de module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader
• Mondeling: bij het uitvoeren van ritmes van blad wordt gelet op je leesvaardigheid, frasering, pulsgevoel, timing,
articulatie en eigen foutherkenning en -oplossend vermogen. Voorbereide materialen: vrijwel foutloos zingen / tikken.
• Alle onderdelen van het mondeling moeten voldoende zijn
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Onderwijspedagogiek 1

Module

Onderwijspedagogiek 1.1

Omschrijving

Het vak onderwijspedagogiek zorgt voor een actieve kennismaking met algemene aspecten van leren
en onderwijzen, die het specifiek muziek didactische en muziekpedagogische overstijgen.
Onderwijspedagogiek is het vak waarin de focus ligt op algemene aspecten van leren en onderwijzen,
die het specifiek muziek didactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft enerzijds
praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht in de
meer theoretische aspecten en gaat het in op meer fundamentele vragen over onderwijs en muziekeducatie. Centraal staan thema's en onderwerpen uit de onderwijskunde, pedagogiek, ontwikkelingsen leerpsychologie.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

1.1

ECTS

2

Docent

Adri de Vugt

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepsles

Inhoud & relatie met werkveld
In de module wordt de structuur en het beleid van het Nederlandse onderwijs besproken: structuur, rol overheid, doelstellingen, kerndoelen. Er wordt ingegaan op de functies van onderwijs. Vervolgens worden verschillende aspecten van het leraarschap besproken, waaronder beroepsrollen, de functie van vakkennis, PCK en pedagogisch handelen. Er wordt geoefend met
basale vaardigheden in observeren.
De specifieke kenmerken van het basisonderwijs of de onderbouw van het voortgezet onderwijs komen aan de orde, daarnaast wordt ingegaan op hoe leerlingen leren en wat de belangrijkste kenmerken zijn van het kind in de basisschoolleeftijd en
de leeftijd wanneer het kind in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zit.
In een aantal bijeenkomsten zal aandacht worden besteed aan het plannen en voorbereiden van leersituaties
Verbinding met andere leergebieden
Het vak onderwijspedagogiek staat rechtstreeks in verbinding met de stage en het vak methodiek. Dit wil zeggen dat bij het
vak onderwijspedagogiek zaken worden besproken die je in de praktijk kunt toepassen. Bovendien worden theoretische aspecten aan de hand van deze praktijk inzichtelijker gemaakt. In het vak onderwijspedagogiek is het belangrijk dat je je ervaringen met medestudenten deelt en daarop gezamenlijk reflecteert.
Leerdoelen
• Je hebt een globaal beeld van (muziek)educatie naar organisatie en inhoud.
• Je onderkent verschillende beroepsrollen van het leraarschap.
• Je kunt je persoonlijke visie op het beroep van (muziek)leraar en je verwachtingen daarvan verwoorden.
• Je beschikt over basisvaardigheden om muziekonderwijssituaties te observeren en daarover te rapporteren.
• Je kent de belangrijkste kenmerken betreffende inhoud en aanpak van het onderwijs in de basisschool of de onderbouw
van het voortgezet onderwijs.
• Je kunt een deel van een leersituatie plannen.
• Je kent de belangrijkste uitgangspunten van leren en leertheorieën.
• Je kunt onderwijsleersituaties observeren.
• Je kent de belangrijkste kenmerken van het basisschoolkind of het kind in de leeftijd van 12 – 15 jaar.
Ingangseisen

Toelating Docent Muziek

Bronnen & literatuur

Onder meer Geerts, W., Kralingen, R. (2016) Handboek Leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Materiaal dat wordt uitgereikt.

Toetsvorm

Digitaal Verslag

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Je maakt een verslag van je praktijkopdrachten, waaronder je observaties. Je verwerkt daarbij de besproken theorie en reflecteert daarop.
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Beoordelingscriteria
Aan de hand van je praktijkopdrachten en je reflectie daarop laat je zien dat je de behandelde stof begrijpt, integreert en kan
toepassen. Bij de beoordeling wordt gelet op de volgende criteria:
• Alle opdrachten zijn gemaakt.
• Alle opdrachten zijn inhoudelijk correct.
• Je geeft blijk van een voldoende mate van reflectie.
• Je hanteert een goede structurering van de opdrachten.
• Je geeft blijk van een goede schrijfvaardigheid.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Onderwijspedagogiek 1

Module

Onderwijspedagogiek 1.2

Omschrijving

Het vak onderwijspedagogiek zorgt voor een actieve kennismaking met algemene aspecten van leren
en onderwijzen, die het specifiek muziek didactische en muziekpedagogische overstijgen.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

1.2

ECTS

2

Docent

Adri de Vugt

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepsles

Inhoud & relatie met werkveld
Er wordt verder ingegaan op de specifieke kenmerken van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Ook worden de belangrijkste kenmerken van het kind in de basisschoolleeftijd en het kind in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zit verder besproken. Ter ondersteuning van de 3e stageperiode is er aandacht voor de kenmerken van de bovenbouw in het voortgezet onderwijs, de bovenbouw leerling en de kenmerken van buitenschoolse muziekeducatie.
Er wordt in deze module vooral ingegaan op verschillende sturingsprincipes (docent gestuurd – leerling gestuurd) en daaraan
gerelateerde werkvormen. Wat betreft het plannen en voorbereiden van leersituaties, wordt ingegaan op het plannen van
leersituaties op langere termijn. Ten slotte werk je aan basale onderzoeksvaardigheden.
Verbinding met andere leergebieden
Het vak onderwijspedagogiek staat rechtstreeks in verbinding met de stage en het vak methodiek. Dit wil zeggen dat bij het
vak onderwijspedagogiek zaken worden besproken die je in de praktijk kan toepassen en er worden theoretische aspecten
aan de hand van deze praktijk inzichtelijker gemaakt. In het vak onderwijspedagogiek speelt het delen van ervaringen met
medestudenten en daarop gezamenlijk reflecteren een belangrijke rol.
Leerdoelen
• Je kent de belangrijkste kenmerken betreffende inhoud en aanpak van het onderwijs in de basisschool of de onderbouw
van het voortgezet onderwijs, de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het buitenschoolse muziekonderwijs.
• Je kent de belangrijkste kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen.
• Je kent de belangrijkste uitgangspunten van onderwijzen en sturingsprincipes.
• Je kunt een les en onderwijsleersituaties op een langere termijnplannen.
• Je kunt de relatie tussen doelen en werkvormen leggen.
• Je onderkent het belang van een onderzoekende houding en beschikt over basale onderzoeksvaardigheden.
Ingangseisen

Onderwijspedagogiek 1 sem 1 voldaan

Bronnen & literatuur

Onder meer Geerts, W., Kralingen, R. (2016) Handboek Leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Materiaal dat wordt uitgereikt.

Toetsvorm

Digitaal verslag

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Je maakt een verslag van je praktijkopdrachten waaronder je observaties. Je verwerkt daarbij de besproken theorie en reflecteert daarop.
Beoordelingscriteria
Aan de hand van je praktijkopdrachten en je reflectie daarop laat je zien dat je de behandelde stof begrijpt, integreert en kan
toepassen. Bij de beoordeling wordt gelet op de volgende criteria:
• Alle opdrachten zijn gemaakt.
• Alle opdrachten zijn inhoudelijk correct.
• Je geeft blijk van een voldoende mate van reflectie.
• Je hanteert een goede structurering van de opdrachten.
• Je geeft blijk van een goede schrijfvaardigheid.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Methodiek 1

Module

Methodiek/didactiek 1 Orientatie

Omschrijving

Code Osiris

Methodiek vormt samen met het vak Stage de kernvakken van de opleiding Docent Muziek. Hier leer
je muzieklessen ontwerpen (methodiek) en de inhoud daarvan over te brengen (didactiek) aan groepen.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
Groepsles

Jaar, semester

1.1, module 1

EC

2

Docent

Julia Stegeman

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud & relatie met werkveld
Je bestudeert met een kritische blik bestaand lesmateriaal en traint de voor het lesgeven vereiste vaardigheden in samenwerking met jouw medestudenten. Je wordt gestimuleerd om wat in de les wordt behandeld, actief toe te passen in de stage. In
de Propedeuse doe je kennis op van uiteenlopende visies en methodieken en leert deze afstemmen per specifieke doelgroep.
Je bouwt een eerste liedrepertoire op en hebt een beeld van wat er in de praktijk van het po en vo wat betreft instrumentarium in de regel voorhanden is. Je leert planmatig te werken bij het voorbereiden van de lessen en kunt reflecteren op het
eigen docentschap.
Door de wekelijkse combinatie van Stage, Methodiek en Onderwijspedagogiek krijg je een goede indruk van de huidige beroepspraktijk en een beeld van de kennis en vaardigheden die je als muziekdocent tot je beschikking moet hebben. Het leren
ontwerpen van eigen lessen en lesmaterialen als opstap naar het ontwikkelen van een persoonlijke doceerstijl en visie, is in
dit alles een belangrijk element, naast het bevorderen van het vermogen tot samenwerken met collega's, te beginnen bij je
medestudenten. Het lesprogramma van Methodiek wordt afgestemd op het specifieke werkveld waarin je op dat moment
actief bent.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek staat in rechtstreekse verbinding met de vakken Stage, Onderwijspedagogiek en Studievaardigheden.
Daarnaast word je uitdrukkelijk gestimuleerd om ook de verbinding naar andere vakken te leggen, zoals het primaire instrument, de diverse practica en muziektheoretische vakken.
Leerdoelen
• Je kent het Nederlandse onderwijssysteem en bent bekend met de verschillende onderwijstypen en -niveaus.
• Je beschikt over een globale kennis van methodieken voor muziek in het po, vo en het buitenschoolse werkveld.
• Je bent in staat om onderscheid te maken tussen de verschillende muzikale leerdomeinen en type werkvormen.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Onder meer: Nieuw Geluid, Tijd voor Muziek, Muziekmeester, Eigen-wijs, Intro.

Toetsvorm

Digitaal verslag

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

Het resultaat is het gemiddelde van de module
Orientatie en VO onderbouw (module 1 en 2)

Inhoud van de toets
Gedurende het semester krijg je verschillende soorten opdrachten.
• Lesobservatie: het mondeling en het schriftelijk reflecteren op onderwijs.
• Lesontwerp: het ontwikkelen van eigen didactische werkvormen en bijbehorend lesmateriaal.
• Lespraktijk: het trainen van je praktische vaardigheid als muziekdocent, met medestudenten als leerlingen(publiek).
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Beoordelingscriteria
Algemeen functioneren
• Je presentie (80% minimaal).
• Participatie en inzet.
• Tonen constructief verwerken van feedback.
Lesobservatie
• Volledigheid: de hoeveelheid informatie en de mate van detail.
• Reflectie: het verbinden van losse waarnemingen op procesniveau.
• Transfer: het integreren van theorie en praktijk in een persoonlijke visie.
Lesontwerp
• Muzikaal inhoudelijk op niveau.
• Aansluitend bij de specifieke doelgroep.
• Het leren methodisch denken en didactisch handelen.
• Heldere onderbouwing en visie, waarin een duidelijke vertaalslag naar de behandelde stof.
Lespraktijk
• Grondige voorbereiding, zowel organisatorisch als muzikaal inhoudelijk.
• Uitdrukkingsvaardigheid: (non)verbaal en muzikaal.
• Het leren methodisch denken en didactisch handelen.
• Waarnemingsvermogen en interactie: actief inspelen op het lesverloop.
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Vak

Methodiek 1

Module

Methodiek 1 sem 1 vo onderbouw

Omschrijving

Methodiek is samen met het vak Stage kernvak van de opleiding Docent Muziek. Hier leer je muzieklessen ontwerpen (methodiek) en de inhoud daarvan over te brengen (didactiek) aan groepen.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

1.1, module 2

EC

2,5

Docent

Mathijs Giesberts

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepsles

Inhoud & relatie met werkveld
Je bestudeert met een kritische blik bestaand lesmateriaal en traint de voor het lesgeven vereiste vaardigheden in samenwerking met jouw medestudenten. Je wordt gestimuleerd om wat in de les wordt behandeld, actief toe te passen in de stage. In
de Propedeuse doe je kennis op van uiteenlopende visies en methodieken en leert deze afstemmen per specifieke doelgroep.
Je bouwt een eerste liedrepertoire op en hebt een beeld van wat er in de praktijk van het po en vo wat betreft instrumentarium in de regel voorhanden is. Je leert planmatig te werken bij het voorbereiden van de lessen en kunt reflecteren op het
eigen docentschap.
Door de wekelijkse combinatie van Stage, Methodiek en Onderwijspedagogiek krijg je een goede indruk van de huidige beroepspraktijk en een beeld van de kennis en vaardigheden die je als muziekdocent tot je beschikking moet hebben. Het leren
ontwerpen van eigen lessen en lesmaterialen als opstap naar het ontwikkelen van een persoonlijke doceerstijl en visie, is in
dit alles een belangrijk element, naast het bevorderen van het vermogen tot samenwerken met collega's, te beginnen bij je
medestudenten. Het lesprogramma van Methodiek wordt afgestemd op het specifieke werkveld waarin je op dat moment
actief bent.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek staat in rechtstreekse verbinding met de vakken Stage, Onderwijspedagogiek en Studievaardigheden.
Daarnaast word je uitdrukkelijk gestimuleerd om ook de verbinding naar andere vakken te leggen, zoals het primaire instrument, de diverse practica en muziektheoretische vakken.
Leerdoelen
• Je kent belangrijke, specifiek op de doelgroep afgestemde methodieken en werkvormen in het muziekonderwijs.
• Je bent op de hoogte van elementaire didactische bouwstenen en kunt daar in je observaties gericht naar verwijzen.
• Je kunt eenvoudige didactische werkvormen ontwerpen en deze toepassen in een leersituatie met medestudenten.
• Je kunt een presentatie geven waarin jouw instrument een centrale rol inneemt.
• Je beschikt over een basisrepertoire van voor de doelgroep relevante liedjes en kunt daar enkele van zingen.
• Je kent verschillende aanleertechnieken voor het zingen van een lied met een groep en kunt deze toepassen in een leersituatie met medestudenten.
• Je bent je bewust van de effecten van non-verbale communicatie, zoals stemgebruik en houding, wanneer je voor een
groep staat.
• Je kunt op je functioneren als docent - en dat van medestudenten reflecteren met gebruik van relevant vakjargon.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Intro

Toetsvorm

Digitaal verslag

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

Het resultaat is het gemiddelde van de module Orientatie en VO onderbouw (module 1 en 2)
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Inhoud van de toets
Gedurende het semester krijg je verschillende soorten opdrachten.
• Lesobservatie: het mondeling en het schriftelijk reflecteren op onderwijs.
• Lesontwerp: het ontwikkelen van eigen didactische werkvormen en bijbehorend lesmateriaal.
• Lespraktijk: het trainen van je praktische vaardigheid als muziekdocent, met medestudenten als leerlingen(publiek).
Beoordelingscriteria
Algemeen functioneren
• Je presentie (80% minimaal).
• Participatie en inzet.
• Tonen constructief verwerken van feedback.
Lesobservatie
• Volledigheid: de hoeveelheid informatie en de mate van detail.
• Reflectie: het verbinden van losse waarnemingen op procesniveau.
• Transfer: het integreren van theorie en praktijk in een persoonlijke visie.
Lesontwerp
• Muzikaal inhoudelijk op niveau.
• Aansluitend bij de specifieke doelgroep.
• Het leren methodisch denken en didactisch handelen.
• Heldere onderbouwing en visie, waarin een duidelijke vertaalslag naar de behandelde stof.
Lespraktijk
• Grondige voorbereiding, zowel organisatorisch als muzikaal inhoudelijk.
• Uitdrukkingsvaardigheid: (non)verbaal en muzikaal.
• Het leren methodisch denken en didactisch handelen.
• Waarnemingsvermogen en interactie: actief inspelen op het lesverloop.
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Vak

Methodiek 1

Module

Methodiek 1 sem 2 vo bovenbouw en BSME

Omschrijving

Methodiek is samen met het vak Stage kernvak van de opleiding Docent Muziek. Hier leer je muzieklessen ontwerpen (methodiek) en de inhoud daarvan over te brengen (didactiek) aan groepen.

Code Osiris
Jaar, semester

1.2, module 3

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

EC

2

Competenties

Groepsles

Docent

Tessa Kraus, Suzan
Resultaatschaal
VD/NVD
Overmeer
Inhoud & relatie met werkveld
Je bestudeert met een kritische blik bestaand lesmateriaal en traint de voor het lesgeven vereiste vaardigheden in samenwerking met jouw medestudenten. Je wordt gestimuleerd om wat in de les wordt behandeld, actief toe te passen in de stage. In
de Propedeuse doe je kennis op van uiteenlopende visies en methodieken en leert deze afstemmen per specifieke doelgroep.
Je bouwt een eerste liedrepertoire op en hebt een beeld van wat er in de praktijk van het po en vo wat betreft instrumentarium in de regel voorhanden is. Je leert planmatig te werken bij het voorbereiden van de lessen en kunt reflecteren op het
eigen docentschap.
Door de wekelijkse combinatie van Stage, Methodiek en Onderwijspedagogiek krijg je een goede indruk van de huidige beroepspraktijk en een beeld van de kennis en vaardigheden die je als muziekdocent tot je beschikking moet hebben. Het leren
ontwerpen van eigen lessen en lesmaterialen als opstap naar het ontwikkelen van een persoonlijke doceerstijl en visie, is in
dit alles een belangrijk element, naast het bevorderen van het vermogen tot samenwerken met collega's, te beginnen bij je
medestudenten. Het lesprogramma van Methodiek wordt afgestemd op het specifieke werkveld waarin je op dat moment
actief bent.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek staat in rechtstreekse verbinding met de vakken Stage, Onderwijspedagogiek en Studievaardigheden.
Daarnaast word je uitdrukkelijk gestimuleerd om ook de verbinding naar andere vakken te leggen, zoals het primaire instrument, de diverse practica en muziektheoretische vakken.
Leerdoelen
• Je kent belangrijke, specifiek op de doelgroep afgestemde methodieken en werkvormen in het muziekonderwijs.
• Je kunt een les(onderdeel) gestructureerd voorbereiden aan de hand van een lesvoorbereidingsformulier en maakt daarbij onderscheid tussen leeractiviteit vs. leerdoel.
• Je kunt een aantal werkvormen vanuit een bepaald thema en/of vanuit een bepaalde doelstelling samenstellen met een
logische opbouw.
• Je weet verschillende lessituaties instrumentaal te ondersteunen.
• Je beschikt over een basisrepertoire van voor de doelgroep relevante liedjes en kunt daar enkele van zingen.
• Je weet non-verbale communicatietechnieken, zoals stemgebruik en houding, gericht in te zetten in een lessituatie.
• Je bent op de hoogte van het buitenschoolse muziekeducatieve veld en weet welke rol jij als muziekdocent daarin zou
kunnen spelen.
• Je kunt op je functioneren als docent en dat van medestudenten reflecteren in relevant vakjargon.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Intro

Toetsvorm

Digitaal portfolio

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

Het resultaat is het gemiddelde van de module
VOBB/BSME en primair onderwijs (module 3 en 4)
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Inhoud van de toets
Gedurende het semester krijg je verschillende soorten opdrachten.
• Lesobservatie: het mondeling en het schriftelijk reflecteren op onderwijs.
• Lesontwerp: het ontwikkelen van eigen didactische werkvormen en bijbehorend lesmateriaal.
• Lespraktijk: het trainen van je praktische vaardigheid als muziekdocent, met medestudenten als leerlingen(publiek).
Beoordelingscriteria
Algemeen functioneren
• Je presentie (80% minimaal).
• Participatie en inzet.
• Tonen constructief verwerken van feedback.
Lesobservatie
• Volledigheid: de hoeveelheid informatie en de mate van detail.
• Reflectie: het verbinden van losse waarnemingen op procesniveau.
• Transfer: het integreren van theorie en praktijk in een persoonlijke visie.
Lesontwerp
• Muzikaal inhoudelijk op niveau.
• Aansluitend bij de specifieke doelgroep.
• Het leren methodisch denken en didactisch handelen.
• Heldere onderbouwing en visie, waarin een duidelijke vertaalslag naar de behandelde stof.
Lespraktijk
• Grondige voorbereiding, zowel organisatorisch als muzikaal inhoudelijk.
• Uitdrukkingsvaardigheid: (non)verbaal en muzikaal.
• Het leren methodisch denken en didactisch handelen.
• Waarnemingsvermogen en interactie: actief inspelen op het lesverloop.
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Vak

Methodiek 1

Module

Methodiek 1 sem 2 primair onderwijs

Omschrijving

Methodiek is samen met het vak Stage kernvak van de opleiding Docent Muziek. Hier leer je muzieklessen ontwerpen (methodiek) en de inhoud daarvan over te brengen (didactiek) aan groepen.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

1.2, module 4

EC

2,5

Docent

Julia Stegeman

Resultaatschaal
Portfolio

VD/NVD

Groepsles

Inhoud & relatie met werkveld
Je bestudeert met een kritische blik bestaand lesmateriaal en traint de voor het lesgeven vereiste vaardigheden in samenwerking met jouw medestudenten. Je wordt gestimuleerd om wat in de les wordt behandeld, actief toe te passen in de stage. In
de Propedeuse doe je kennis op van uiteenlopende visies en methodieken en leert deze afstemmen per specifieke doelgroep.
Je bouwt een eerste liedrepertoire op en hebt een beeld van wat er in de praktijk van het po en vo wat betreft instrumentarium in de regel voorhanden is. Je leert planmatig te werken bij het voorbereiden van de lessen en kunt reflecteren op het
eigen docentschap.
Door de wekelijkse combinatie van Stage, Methodiek en Onderwijspedagogiek krijg je een goede indruk van de huidige beroepspraktijk en een beeld van de kennis en vaardigheden die je als muziekdocent tot je beschikking moet hebben. Het leren
ontwerpen van eigen lessen en lesmaterialen als opstap naar het ontwikkelen van een persoonlijke doceerstijl en visie, is in
dit alles een belangrijk element, naast het bevorderen van het vermogen tot samenwerken met collega's, te beginnen bij je
medestudenten. Het lesprogramma van Methodiek wordt afgestemd op het specifieke werkveld waarin je op dat moment
actief bent.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek staat in rechtstreekse verbinding met de vakken Stage, Onderwijspedagogiek en Studievaardigheden.
Daarnaast word je uitdrukkelijk gestimuleerd om ook de verbinding naar andere vakken te leggen, zoals het primaire instrument, de diverse practica en muziektheoretische vakken.
Leerdoelen
• Je kent belangrijke, specifiek op de doelgroep afgestemde methodieken en werkvormen in het muziekonderwijs.
• Je kunt een les(onderdeel) gestructureerd voorbereiden aan de hand van een lesvoorbereidingsformulier en maakt daarbij onderscheid tussen leeractiviteit vs. leerdoel.
• Je kunt een aantal werkvormen vanuit een bepaald thema en/of vanuit een bepaalde doelstelling samenstellen met een
logische opbouw.
• Je weet verschillende lessituaties instrumentaal te ondersteunen.
• Je beschikt over een basisrepertoire van voor de doelgroep relevante liedjes en kunt daar enkele van zingen.
• Je weet non-verbale communicatietechnieken, zoals stemgebruik en houding, gericht in te zetten in een lessituatie.
• Je kunt op je functioneren als docent-functioneren en dat van medestudenten reflecteren in relevant vakjargon.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Onder meer: Nieuw Geluid, Tijd voor Muziek, Muziekmeester, Eigen-wijs, Intro.

Toetsvorm

Digitaal verslag

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

Het resultaat is het gemiddelde van de module
VOBB/BSME en primair onderwijs (module 3 en 4)

Inhoud van de toets
Gedurende het semester krijg je verschillende soorten opdrachten.
• Lesobservatie: het mondeling en het schriftelijk reflecteren op onderwijs.
• Lesontwerp: het ontwikkelen van eigen didactische werkvormen en bijbehorend lesmateriaal.
• Lespraktijk: het trainen van je praktische vaardigheid als muziekdocent, met medestudenten als leerlingen(publiek).
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Beoordelingscriteria
Algemeen functioneren
• Je presentie (80% minimaal).
• Participatie en inzet.
• Tonen constructief verwerken van feedback.
Lesobservatie
• Volledigheid: de hoeveelheid informatie en de mate van detail.
• Reflectie: het verbinden van losse waarnemingen op procesniveau.
• Transfer: het integreren van theorie en praktijk in een persoonlijke visie.
Lesontwerp
• Muzikaal inhoudelijk op niveau.
• Aansluitend bij de specifieke doelgroep.
• Het leren methodisch denken en didactisch handelen.
• Heldere onderbouwing en visie, waarin een duidelijke vertaalslag naar de behandelde stof.
Lespraktijk
• Grondige voorbereiding, zowel organisatorisch als muzikaal inhoudelijk.
• Uitdrukkingsvaardigheid: (non)verbaal en muzikaal.
• Het leren methodisch denken en didactisch handelen.
• Waarnemingsvermogen en interactie: actief inspelen op het lesverloop.
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Vak

Stage 1

Module

Stage 1 sem 1 Orientatie

Omschrijving

Het vak Stage zorgt voor een actieve kennismaking met de beroepspraktijk van de Docent Muziek in
haar volle breedte, van het primair en voortgezet onderwijs, tot het buitenschoolse werkveld. In de
stage zijn alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot didactische en pedagogische kennis en vaardigheden.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

Jaar 1.1, module 1

EC

1,5

Docent

Julia Stegeman

Resultaatschaal

VD/NVD

Individueel of in
tweetallen
….

Inhoud & relatie met werkveld
De stage geeft je inzicht in wat de beroepspraktijk behelst en wat er daartoe aan bagage wordt gevraagd, van de praktische
'kneepjes van het vak' tot een dieperliggend inzicht in onderwijsprocessen. De stage helpt je te reflecteren op je eigen beroepsperspectief en ontwikkeling: 'wil ik het, kan ik het, doe ik het?'. Je leert steeds zelfstandiger verbindingen te leggen tussen didactische en pedagogische inzichten enerzijds en concrete praktijksituaties anderzijds, je ontwikkelt handelingsvrijheid
in het lesgeven.
Je brengt een verkennend lesbezoek aan een basisschool, aan de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en
aan een buitenschoolse muziekeducatieve instelling. In de lessen Methodiek en Onderwijspedagogiek word je op deze bezoeken voorbereid en wordt na afloop met je medestudenten gezamenlijk op alle indrukken gereflecteerd.
Verbinding met andere leergebieden
De stage staat in verbinding met de vakken Methodiek, Onderwijspedagogiek en Studievaardigheden. Daarnaast word je uitdrukkelijk gestimuleerd om ook de verbinding naar andere vakken te leggen, zoals het primaire instrument, de diverse practica en muziektheoretische vakken.
Leerdoelen
• Je bent in staat om jezelf gerichte observatiedoelen te stellen en deze terplekke uit te voeren.
• Je kunt je observaties adequaat verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Onder meer Nieuw Geluid, Tijd voor Muziek, Muziekmeester, Eigen-wijs, Intro

Toetsvorm

Digitaal verslag

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

Het resultaat is het gemiddelde van
de module Oriëntatie en VO onderbouw (module 1 en 2)

Inhoud van de toets
Op grond van alle indrukken, ervaringen en opdrachten stel je een digitaal verslag samen, waarin je ontwikkeling tijdens de
verschillende stages tot uiting komt.
Beoordelingscriteria
Functioneren in de praktijk
• Participatie en inzet (evaluatie door stagementor).
• Je presentie (80% minimaal).
Portfolio
• Je laat zien dat je een les(onderdeel) dat je bij Methodiek hebt voorbereid in de praktijk ten uitvoer kunt brengen, met
oog voor de specifieke doelgroep.
• Je laat zien dat je het lesverloop kunt observeren en dat je in staat bent om op jouw observaties te reflecteren. Aan eventuele aandachtspunten kan tot en met stageperiode 5 (semester 2) worden gewerkt, bij wijze van herkansing.

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

55

Vak

Stage 1

Module

Stage 1 sem 1 vo onderbouw

Omschrijving

Het vak Stage zorgt voor een actieve kennismaking met de beroepspraktijk van de Docent Muziek
in haar volle breedte, van het primair en voortgezet onderwijs, tot het buitenschoolse werkveld. In
de stage zijn alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot
didactische en pedagogische kennis en vaardigheden.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

1.1, module 2

EC

1,5

Docent

Matthijs Giesberts

Resultaatschaal

VD/NVD

Individueel of in
tweetallen
…..

Inhoud & relatie met werkveld
In de stage zijn alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot didactische en pedagogische kennis en vaardigheden. De stage geeft je inzicht in wat de beroepspraktijk behelst en wat er daartoe aan bagage wordt
gevraagd, van de praktische 'kneepjes van het vak' tot een dieperliggend inzicht in onderwijsprocessen. De stage helpt je te
reflecteren op je eigen beroepsperspectief en ontwikkeling: 'wil ik het, kan ik het, doe ik het?'. Je leert steeds zelfstandiger
verbindingen te leggen tussen didactische en pedagogische inzichten enerzijds en concrete praktijksituaties anderzijds, je ontwikkelt handelingsvrijheid in het lesgeven.
Je loopt een oriënterende stage in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Je doet ervaring op met elementaire didactische vaardigheden, zoals het aanleren van een lied, het behandelen van muzikale basisbegrippen en het aansturen van kortdurende activerende, werkvormen en leert je eigen instrument in te zetten in de klas.
Verbinding met andere leergebieden
De stage staat in verbinding met de vakken Methodiek, Onderwijspedagogiek en Studievaardigheden. Daarnaast word je uitdrukkelijk gestimuleerd om ook de verbinding naar andere vakken te leggen, zoals het primaire instrument, de diverse practica en muziektheoretische vakken.
Leerdoelen
• Je kunt een vakdocent assisteren bij een muziekles en individuele leerlingen of groepjes begeleiden.
• Je kunt een groep/klas een lied aanleren.
• Je kunt een groep/klas instructie geven ten aanzien van een bestaande opdracht, bijvoorbeeld uit een methode.
• Je kunt een les ontwerpen waarin jouw instrument centraal staat.
• Je kunt de belangrijkste aspecten van een leerproces relateren aan praktijksituaties.
• Je kunt je eigen functioneren op de stage beschrijven in relatie tot de beroepsrollen Docent Muziek.
• Je kunt belangrijke leeftijdgebonden kenmerken van leerlingen op jouw stage herkennen en duiden.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Intro.

Toetsvorm

Digitaal verslag

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

Het resultaat is het gemiddelde van de module Oriëntatie en VO onderbouw (module
1 en 2)

Inhoud van de toets
Op grond van alle indrukken, ervaringen en opdrachten stel je een digitaal verslag samen, waarin je ontwikkeling tijdens de
verschillende stages tot uiting komt.
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Beoordelingscriteria
Functioneren in de praktijk
• Participatie en inzet (evaluatie door stagementor).
• Je presentie (80% minimaal).
Portfolio
• Je laat zien dat je een les(onderdeel) dat je bij Methodiek hebt voorbereid in de praktijk ten uitvoer kunt brengen, met
oog voor de specifieke doelgroep.
• Je laat zien dat je het lesverloop kunt observeren en dat je in staat bent om op jouw observaties te reflecteren. Aan eventuele aandachtspunten kan tot en met stageperiode 5 (semester 2) worden gewerkt, bij wijze van herkansing.
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Vak

Stage 1

Module

Stage 1 sem 2 buitenschoolse muziekeducatie

Omschrijving

Het vak Stage zorgt voor een actieve kennismaking met de beroepspraktijk van de Docent Muziek
in haar volle breedte, van het primair en voortgezet onderwijs, tot het buitenschoolse werkveld. In
de stage zijn alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot
didactische en pedagogische kennis en vaardigheden.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

1.2, module 3

EC

1,5

Docent

Suzan Overmeer

Resultaatschaal

VD/NVD

Individueel of in
tweetallen
…..

Inhoud & relatie met werkveld
In de stage zijn alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot didactische en pedagogische kennis en vaardigheden. De stage geeft je inzicht in wat de beroepspraktijk behelst en wat er daartoe aan bagage wordt
gevraagd, van de praktische 'kneepjes van het vak' tot een dieperliggend inzicht in onderwijsprocessen. De stage helpt je te
reflecteren op je eigen beroepsperspectief en ontwikkeling: 'wil ik het, kan ik het, doe ik het?'. Je leert steeds zelfstandiger
verbindingen te leggen tussen didactische en pedagogische inzichten enerzijds en concrete praktijksituaties anderzijds, je ontwikkelt handelingsvrijheid in het lesgeven.
Je loopt een oriënterende stage in een buitenschoolse muziekeducatieve instelling. Het didactische gereedschap wat je in
eerdere stageperioden hebt ontwikkeld, wordt verder aangescherpt, met de gelegenheid om in het lesgeven extra te investeren in jouw persoonlijke leerpunten.
Verbinding met andere leergebieden
De stage staat in verbinding met de vakken Methodiek, Onderwijspedagogiek en Studievaardigheden.
Daarnaast word je uitdrukkelijk gestimuleerd om ook de verbinding naar andere vakken te leggen, zoals het primaire instrument, de diverse practica en muziektheoretische vakken.
Leerdoelen (per stageplek kunnen verschillende van onderstaande leerdoelen behaald worden)
• Je kunt een vakdocent assisteren bij een muziekles en individuele leerlingen of groepjes begeleiden.
• Je kunt een groep/klas een lied aanleren.
• Je kunt een groep/klas instructie geven ten aanzien van een bestaande opdracht, bijvoorbeeld uit een methode.
• Je kunt de belangrijkste aspecten van lesgeven en leren relateren aan praktijksituaties.
• Je kunt belangrijke leeftijdgebonden kenmerken van leerlingen op jouw stage herkennen en duiden.
• Je kunt een groep/klas op de verschillende leerdomeinen activeren en die activiteit ook instrumentaal ondersteunen.
• Je kunt een theoretische verdieping aanbrengen op een muzikaal onderwerp.
• Je kunt een muzikaal onderwerp op een methodische wijze inkleden, met behulp van uiteenlopende werkvormen.
• Je kunt in het reflecteren op praktijksituaties de belangrijkste aspecten van leren en lesgeven met elkaar verbinden.
• Je kunt belangrijke leeftijdgebonden kenmerken van leerlingen op jouw stage herkennen en duiden.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Materiaal wordt in de lessen aangereikt

Toetsvorm

Digitaal verslag

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

Het resultaat is het gemiddelde van de module
VOBB/BSME en primair onderwijs (module 3 en 4)

Inhoud van de toets
Uit alle indrukken, ervaringen en opdrachten stel je een digitaal verslag samen, waarin je ontwikkeling gedurende de verschillende stages tot uiting komt.
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Beoordelingscriteria
Functioneren in de praktijk
• Participatie en inzet (evaluatie door stagementor)
• Je presentie (80% minimaal).
Portfolio
• Je laat zien dat je een les(onderdeel) dat je bij Methodiek hebt voorbereid in de praktijk ten uitvoer kunt brengen, met
oog voor de specifieke doelgroep.
• Je laat zien dat je het lesverloop kunt observeren en dat je in staat bent om op jouw observaties te reflecteren. Aan eventuele aandachtspunten kan tot en met stageperiode 5 (semester 2) worden gewerkt, bij wijze van herkansing.
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Vak

Stage 1

Module

Stage 1 sem 2 primair onderwijs

Omschrijving

Het vak Stage zorgt voor een actieve kennismaking met de beroepspraktijk van de Docent Muziek in
haar volle breedte, van het primair en voortgezet onderwijs, tot het buitenschoolse werkveld. In de
stage zijn alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot didactische en pedagogische kennis en vaardigheden.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

1.2, module 4

EC

1,5

Docent

Julia Stegeman

Resultaatschaal

VD/NVD

Individueel of in
tweetallen
…..

Inhoud & relatie met werkveld
In de stage zijn alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot didactische en pedagogische kennis en vaardigheden. De stage geeft je inzicht in wat de beroepspraktijk behelst en wat er daartoe aan bagage wordt
gevraagd, van de praktische 'kneepjes van het vak' tot een dieperliggend inzicht in onderwijsprocessen. De stage helpt je te
reflecteren op je eigen beroepsperspectief en ontwikkeling: 'wil ik het, kan ik het, doe ik het?'. Je leert steeds zelfstandiger
verbindingen te leggen tussen didactische en pedagogische inzichten enerzijds en concrete praktijksituaties anderzijds, je ontwikkelt handelingsvrijheid in het lesgeven.
Je loopt een oriënterende stage in het primair onderwijs. Het didactische gereedschap wat je in eerdere stageperioden hebt
ontwikkeld, wordt verder aangescherpt, met de gelegenheid om in het lesgeven extra te investeren in jouw persoonlijke leerpunten.
Verbinding met andere leergebieden
De stage staat in verbinding met de vakken Methodiek, Onderwijspedagogiek en Studievaardigheden. Daarnaast word je uitdrukkelijk gestimuleerd om ook de verbinding naar andere vakken te leggen, zoals het primaire instrument, de diverse practica en muziektheoretische vakken.
Leerdoelen
 Je kunt een vakdocent assisteren bij een muziekles en individuele leerlingen of groepjes begeleiden.
 Je kunt een groep/klas een lied aanleren.
 Je kunt een groep/klas instructie geven ten aanzien van een bestaande opdracht, bijvoorbeeld uit een methode.
 Je kunt een les ontwerpen waarin jouw instrument centraal staat.
 Je kunt de belangrijkste aspecten van lesgeven en leren relateren aan praktijksituaties.
 Je kunt je eigen functioneren op de stage beschrijven in relatie tot de beroepsrollen Docent Muziek.
 Je kunt belangrijke leeftijdgebonden kenmerken van leerlingen op jouw stage herkennen en duiden.
 Je kunt een groep/klas op de verschillende leerdomeinen activeren en die activiteit ook instrumentaal ondersteunen.
 Je kunt een theoretische verdieping aanbrengen op een muzikaal onderwerp.
 Je kunt een onderwijsleergesprek met leerlingen voeren.
 Je kunt een muzikaal onderwerp op een methodische wijze inkleden, met behulp van uiteenlopende werkvormen.
 Je kunt in het reflecteren op praktijksituaties de belangrijkste aspecten van leren en lesgeven met elkaar verbinden.
 Je kunt belangrijke leeftijdgebonden kenmerken van leerlingen op jouw stage herkennen en duiden.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Onder meer Nieuw Geluid, Tijd voor Muziek, Muziekmeester, Eigen-wijs, Intro.

Toetsvorm

Digitaal verslag en Praktische eindtoets

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

Het resultaat is het gemiddelde van de module
VOBB/BSME en primair onderwijs (module 3 en 4)
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Inhoud van de toets
Uit alle indrukken, ervaringen en opdrachten stel je een digitaal verslag samen, waarin jouw ontwikkeling gedurende de verschillende stages tot uiting komt.
Praktische Eindtoets
Een praktijksituatie waarin jouw huidige docentvaardigheid wordt getoetst, met als leidraad de kerncompetenties van de opleiding Docent Muziek, vertaald naar het niveau van de Propedeuse.
Beoordelingscriteria
Functioneren in de praktijk
• Participatie en inzet (evaluatie door stagementor).
• Je presentie (80% minimaal).
Portfolio
• Je laat zien dat je een les(onderdeel) dat je bij Methodiek hebt voorbereid in de praktijk ten uitvoer kunt brengen, met
oog voor de specifieke doelgroep.
• Je laat zien dat je het lesverloop kunt observeren en dat je in staat bent om op jouw observaties te reflecteren. Aan eventuele aandachtspunten kan tot en met stageperiode 5 (semester 2) worden gewerkt, bij wijze van herkansing.
Praktische Eindtoets
• Je laat zien in een les als muzikaal rolmodel te kunnen fungeren.
• Je laat in een lessituatie zien dat je in de Propedeuse behandelde methodische, didactische en pedagogische principes
gericht in weet te zetten en kunt jouw keuzes ook onderbouwen.
• Je laat in je presentatie zien bewust om te gaan met stemgebruik en lichaamshouding.
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Vak

Muziek in context 1

Module

Muziek in context 1

Omschrijving

In het vak muziek en context maak je kennis met allerlei aspecten van muziek, kunst en cultuur. Je
wordt in de praktijk geconfronteerd met vragen over de rol van muziek in de samenleving. Deze
module geeft vanuit thema's invalshoeken om je een mening te vormen over muziek in de context
van maatschappelijke componenten.

Code Osiris

KC-DM-MIC1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1

ECTS

1

Competenties

Docent

Kolja Meeuwsen e.a.

Resultaatschaal

VD/NVD

Hoor
werkcolleges /
eigen
onderzoek /
concert
bezoek

Inhoud & relatie met werkveld
Om in de praktijk les te kunnen geven moet je begrijpen hoe muziek zich in samenhang met maatschappelijke en sociale
ontwikkelingen gevormd heeft en wat de verbanden zijn met de andere kunstdisciplines. Je krijgt een introductie op de westerse muziekgeschiedenis met een overzicht vanaf de middeleeuwen tot aan recente composities uit de huidige tijd. Je
maakt een start met cultuur en kunstfilosofie waarbij je leert reflecteren op de verschillende kunsten en je bezoekt een aantal concerten, voorstellingen, musea etc. om deze kunstuitingen zelf te ervaren en een mening te formuleren. Daarnaast
krijg je opdrachten, ga je zelf onderzoeken en ondervinden waarbij je gebruik maakt van verschillende media. Het ontvangen en geven van (peer)feedback speelt daarbij een belangrijke rol. Zo neem je deel aan het cultureel discours en ontwikkel
je een visie op vakken als CKV en kunst algemeen.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, stage, muziek theorie.
Leerdoelen
• Je hebt een globaal overzicht van de westerse muziekgeschiedenis en kunst en cultuur in een maatschappelijke context.
• Je ervaart muziek door concertbezoek en je verbreedt je culturele belangstelling door bezoek aan theater/dansvoorstellingen en musea en leert daarop reflecteren.
• Je ziet muziek in samenhang met andere kunstdisciplines en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Je reflecteert op muziek, kunst en cultuur in de genoemde context.
• Je kunt je mening over kunst met argumenten onderbouwen.
• Je kunt inhoudelijke bronnen te zoeken en te raadplegen.
• Je verbindt je mening met gangbare kunsttheorieën.
• Je kunt (peer)feedback geven en te ontvangen.
Ingangseisen

Toelatingsexamen

Bronnen & literatuur

Diverse readers muziekgeschiedenis en kunstfilosofie, diverse documentaires en bronnen mediatheek. 'Maar is het kunst?' C. Freeland

Toetsvorm

Verslag opbouw kunstfilosofie en reflectie op
kunst

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
• Determinatie luistervoorbeelden.
• Kennisvragen over behandelde periodes.
• Portfolio muziek in context.
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Beoordelingscriteria
• Beluisterde muziekfragmenten kan geplaatst worden en in de context van de periode.
• In staat achtergrondkennis toe te passen en de bijbehorende begrippen te hanteren.
• Verslag voldoende uitgewerkt en van voldoende kwaliteit in reflectie.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Studievoortgang 1

Module

Studievoortgang 1

Omschrijving

De bijeenkomsten studievoortgang en studievaardigheden dienen voor de ondersteuning van de
studie. Naast algemene zaken (actualiteiten, vernieuwingen, enzovoort) worden evaluaties uitgevoerd en wordt individuele studiehulp geboden. Bovendien wordt hulp geboden bij jaargroep-specifieke taken en opdrachten. Een goede docent kan de studievoortgang van leerlingen begeleiden
en coachen. Hiervoor heeft hij studievaardigheden nodig om ook zijn eigen leerproces te sturen.

Code Osiris

KC-DM1-SVO1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Jaar, semester

1.1 en 1.2

ECTS

1

Competenties

Groepsles en
individuele gesprekken

Docent

Margriet van
Resultaatschaal
VD/NVD
Duijvenbode
Inhoud & relatie met werkveld
Tijdens de bijeenkomsten staan actuele zaken en toekomstige zaken centraal. Daarnaast vinden evaluaties plaats van de
kwaliteit van de studie en van projecten. Je kunt tijdens deze lessen vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over de
studie. Naast deze algemene activiteiten krijg je als eerstejaars student ondersteuning bij leren studeren in het hbo.
Verbinding met andere leergebieden
Studievoortgang heeft verbinding met alle vakken uit het curriculum.
Leerdoelen
• Je leert je eigen weg te vinden tijdens je studie en kunt bijtijds hulp inroepen.
• Je bent steeds voldoende geïnformeerd over actuele en toekomstige studiezaken.
• Je bent in staat om kritisch mee te denken over deze studiezaken in het belang van zijn eigen ontwikkeling en die van
de studie.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

n.v.t.

Toetsvorm

Geen

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets n.v.t.
Beoordelingscriteria
• Je presentie (80% minimaal) tijdens de groepsbijeenkomsten.
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Vak

Projecten 1

Module

Project Cultreis 1

Omschrijving

Het is van belang dat een Docent Muziek (met bevoegdheid CKV) op de hoogte is van de activiteiten op het gebied van alle kunsten in de regio. Zowel voor de eigen ontwikkeling maar vooral ook
voor het onderwijs dat hij gaat geven (geschiktheid, toegankelijkheid, didactische en methodische
mogelijkheden).
Docenten Muziek (met bevoegdheid CKV) moeten kunnen optreden als cultureel makelaar, de
school staat in het centrum van een zelf te vormen cultureel netwerk. Deze situatie wordt jaarlijks
'nagespeeld', waarbij de derde-/vierdejaars studenten een cultureel programma op locatie opzetten voor de overige studenten van de afdeling.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

5-daagse reis

Competenties

…..

Jaar, semester

1.1

EC

2

Docent

Gastdocent

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud & relatie met werkveld
De Cultreis staat jaarlijks op het programma, waarbij telkens een andere kunstdiscipline centraal staat (naast muziek, dat
altijd een rol speelt, is dat: Theater, Dans, Beeldend, Film). Van maandagochtend tot en met vrijdagavond is er een breed
cultureel programma vol workshops, voorstellingen, bezichtigingen en opdrachten. Naast muziek staat een kunstdiscipline
gedurende de week centraal. Je voert (disciplinegerichte) opdrachten en ontwikkelt workshop. Bovendien besteed je aandacht aan de betreffende discipline op CKV-niveau. Materiaal wordt bestudeerd.
Verbinding met andere leergebieden
Verbinding met ondernemerschap, Methodiek vo, Koor en presentatietechniek.
Leerdoelen
Voor alle studenten (1&2&3&4):
• Ervaring opdoen met diverse culturele ervaringen en inzicht krijgen in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).
Voor de organiserende studenten (3/4:
• Voorbereiding in 3e jaar en uitvoering in 4e jaar): ervaring opdoen met cultureel-organisatorische vaardigheden en inzicht krijgen in het cultureel makelaarschap.
Voor studenten 1e jaar tot en met 4e jaar:
• In zicht krijgen in andere kunstdisciplines, ook in relatie tot de eigen discipline muziek.
• Inzicht krijgen in het vak CKV.
• In staat zijn om zelfstandig opdrachten te ontwerpen voor CKV.
Ingangseisen

-

Bronnen & literatuur

Materiaal dat tijdens de reis wordt aangeboden.

Toetsvorm

n.v.t.

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
n.v.t
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als je bent mee geweest op Cultreis. Indien je niet voldaan hebt aan de 80% aanwezigheidsregeling
krijg je, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak of moet je de module overdoen.
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Vak

Projecten 1

Module

First Year Festival

Omschrijving

Het First years festival is een kennismaking met het instituut in brede zin: kennismaking studenten
en docenten, aanbod studierichtingen, aanbod concerten, faciliteiten, e.d., informatie over studeren, werkvormen, activiteiten. Het FYF is voor alle nieuwe studenten van het KC.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Competenties

Jaar, semester

1.1

EC

2

Docent

diverse (gast) docenten

Resultaatschaal

VD/NVD

Projectweken,
groep en individueel
….

Inhoud & relatie met werkveld
De week bestaat uit een groot aanbod van workshops, presentaties, lezingen, concerten e.d. Naast een verplicht deel bestaat het programma uit een groot keuzedeel.
Organisatie is in handen van een speciale commissie en studenten worden voor aanvang van het festival benaderd en schrijven zich daarna in voor onderdelen van het programma.

Leerdoelen
De studenten weten hun weg te vinden binnen het instituut, weten waar ze informatie kunnen vinden en welke communicatiekanalen gebruikt worden. Ze zijn zich bewust van het feit dat ze deel uitmaken van een HBO-muziekvakopleiding en
een gemeenschap van studenten en docenten die breder is dan de eigen afdeling.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Website en programmaboek en voor sommige workshops het eigen instrument.

Toetsvorm

Je doet mee aan het First Years Festival

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets - n.v.t
Beoordelingscriteria
De student volgt een minimum aantal workshops/lezingen/presentaties.
Deze module is afgesloten als de student voldoende workshops/lezingen/presentaties heeft gevolgd.
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Vak

Projecten 1

Module

Project The Case 1

Omschrijving

Een grote voorstelling leren organiseren, gecombineerd met het werken aan een goed artistiek
product maakt The Case tot een belangrijk evenement. In de praktijk komt het opzetten en uitvoeren van voorstellingen e.d. veelvuldig voor. The Case is tevens het platform om eigen composities
en arrangementen te kunnen uitvoeren, alsmede voor het koor, ensembles en bands. The Case is
bij uitstek de gelegenheid om tot persoonlijke groei te komen (overwinnen van blokkades zoals
gêne, podium- en presentatieangst, en groeien op het gebied van samenwerken, organiseren, voor
jezelf opkomen en presenteren).

Code Osiris

Jaar, semester

1.2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

EC

1

Competenties

Projectweken,
groep en individueel
….

Docent

Gast-regisseur, diverse
Resultaatschaal
VD/NVD
(gast) docenten
Inhoud & relatie met werkveld
Gedurende drie weken per cursusjaar werk je in samenwerking met alle studenten van de afdeling aan de grote voorstelling:
een voorbereidingsweek (begin januari) en twee projectweken met voorstellingen (februari/maart). Je bereid je in de voorafgaande en tussenliggende weken voor op de voorstelling. Vanaf oktober worden er meerdere commissies samengesteld
uit studenten, de regisseur, de coördinator van de afdeling, studenten van de afdeling Art of Sound en een medewerker van
de Kees van Baarenzaal. De projectweken worden afgesloten met een try-out (waarbij scholen voor voortgezet onderwijs uit
de regio worden uitgenodigd), enkele voorstellingen en tot slot een evaluatie door de gehele afdeling (2 weken nadien). Je
werkt gedurende het traject (vooraf, tussentijds en achteraf) aan een vorm van reflectie om zich bewust te worden van zijn
leerproces.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, primair instrument, koor, ensemblepracticum, zang, creatief schrijven, ondernemerschap.
Het project The Case staat evenals het project Cultreis jaarlijks op het programma. Tussen deze projecten is er een inhoudelijke relatie. Bij iedere Case wordt geprobeerd om datgene wat de studenten op praktisch gebied hebben geleerd bij project
Cultreis een toepassing te geven. Dat levert muziektheater met bijvoorbeeld film of dans op. Muziek staat centraal.
Leerdoelen
• Je kunt je leerdoelen stellen op het gebied van ideeën ontwikkelen en uitvoeren / organiseren / presenteren / muzikale
en artistieke vaardigheden / persoonlijke groei (op gebied van blokkades, samenwerken, jezelf kenbaar maken, e.d.) en
gedurende het proces van The Case bewaken en evalueren (inclusief nieuwe leerdoelen formuleren voor de tijd erna).
• Je kunt in samenwerking met anderen een productie organiseren en uitvoeren.
• Je verbreedt je kennis en inzicht op het gebied van buitenschoolse activiteiten.
• Je leert verschillende muziektheaterconcepten en regiestijlen kennen en ervaren.
• Je verbreedt je kennis op het gebied van presentatietechnieken.
• Je gebruikt het podium van The Case om je op artistiek gebied zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen.
Ingangseisen

Geen

Bronnen & literatuur

Divers: eigen arrangementen, composities, beeldmateriaal, rekwisieten, instrumentarium, theaterzaal e.d.

Toetsvorm

Je doet mee aan de drie projectweken en de
uitvoeringen van The Case
n.v.t.

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets - n.v.t
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Beoordelingscriteria
• Je deelname en actieve participatie.
• Je werkt zelfstandig aan een vorm van reflectie.
• Indien niet is voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling krijg je, afhankelijk van het percentage, een compenserende
taak of moet je de module overdoen.
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Modulenbeschrijvingen JAAR 2
Vak

Primair instrument 2

Module

 Primair instrument 2 sem 1
 The Case primair instrument 2 sem 1
Het primair instrument is het instrument waarop je je artistieke kwaliteiten op het voor jou- binnen de
studietermijn- hoogst haalbare technische niveau presenteert.

Omschrijving
Code Osiris
Jaar, semester

2.1

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Individueel

EC

4

Competenties

…..

Docent

Docenten primair
Resultaatschaal
Kwalificatie
instrument
VD/NVD
Inhoud & relatie met werkveld
In wekelijkse, individuele lessen werk je aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie, improvisatie, samenspel,
podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden. Een docent muziek moet een goed musicus zijn. Je kunt je
vak na de opleiding pas goed uitoefenen als je je in voldoende mate artistiek en muzikaal ontwikkeld hebt. In alle onderwijsleersituaties ben je voortdurend een voorbeeld en rolmodel, waarbij het eigen muzikale vuur de aanzet moet zijn om tot
musiceren, componeren en luisteren te komen. Kunstenaarschap is daarom een kernkwaliteit!
Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude, je moet in het werkveld kunnen functioneren als
docent/musicus.Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude; je moet in het werkveld kunnen
functioneren als docent/musicus.
In het jaarlijkse muziektheater project The Case zet je je hoofdinstrument in.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een verbinding met de muziektheoretische vakken, theoretische kennis wordt toegepast op het instrument. Er is ook een
verbinding met het ensemble waarin je als musicus functioneert en met de praktische en -theoretische vakken, alsmede de jaarlijkse muziektheaterproductie The Case en de stage.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Voor met name de klassieke instrumenten krijgt de student ondersteuning van een cor-repetitor (20 min per 2 weken).
Het is voor studenten mogelijk om een paar keer per jaar les te nemen van een andere docent om bijvoorbeeld andere technieken/stijlen te bestuderen. Daarvoor moet de student (bij voorkeur in groepen) een aanvraag doen bij de coördinator. Zie document Out of the Box-regeling.
Leerdoelen
• Je hebt een constructieve, veilig voelende werkrelatie met de docent opgebouwd.
• Je hebt repertoirekennis opgebouwd.
• Je hebt je artisticiteit verder ontwikkeld.
• Je kunt kritisch naar jezelf luisteren en je bent in staat te reflecteren.
• Je bent in staat elementaire stijl- en vormkennis toe te passen bij interpretatie.
• Je verbetert je speeltechniek.
• Je hebt je stijlgevoel ontwikkeld en je kunt hoofdkenmerken toepassen.
• Je hebt je vermogen tot kritisch luisteren ontwikkeld.
• Je past je analytisch inzicht toe.
• Je hebt je vermogen tot prima vista spelen/zingen ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt je improvisatie skills ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt een effectieve studiehouding en methode ontwikkeld.
Ingangseisen

Je hebt je Propedeuse examen Primair Instrument met minstens een voldoende afgesloten.

Bronnen & literatuur

Per instrument verschillend.
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Toetsvorm

Toetsduur

Individueel tussententamen, formulier
reflectie primair instrument
Repetities The Case
15 minuten speeltijd

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Primair instrument 2 sem 1: voorspeelmoment tijdens de les, invullen van het SVO formulier: 3 studiepunten
The Case primair instrument 2 sem 1: bijdrage aan repetities voor The Case: 1 studiepunt
Beoordelingscriteria
Eigen reflectie op studieresultaten en reflectie op studieresultaten en evaluatieverslag door de docent.
Hierbij wordt gelet op:
• Techniek: intonatie, streek, ademhaling, register(beheersing), uitspraak, houding, vingerzetting, articulatie, motorische
ontwikkeling, klank, toonvorming en toonkleuring.
• Artisticiteit: stijlgevoel, frasering, vormgevoel, samenspel, overtuigingskracht, originaliteit, breedte en kwaliteit repertoire,
zeggingskracht, timing, sound, improvisatie, arrangementen, evt eigen composities en presentatie.
• Je presentie (80% minimaal).
• Je zet je artistieke kwaliteiten die je ontwikkelt op je primair instrument in bij de repetities van The Case.

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

70

Vak

Primair instrument 2



Module

Omschrijving

Primair instrument 2 sem 2
The Case primair instrument 2 sem 2

Het primair instrument is het instrument waarop je je artistieke kwaliteiten op het voor jou- binnen de
studietermijn- hoogst haalbare technische niveau presenteert.

Code Osiris
Jaar, semester

2.2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Individueel

EC

4

Competenties

…..

Docent

Docenten primair
Resultaatschaal
kwalificatie
instrument
Inhoud & relatie met werkveld
In wekelijkse, individuele lessen werk je aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie, improvisatie, samenspel,
podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden. Een docent muziek moet een goed musicus zijn. Je kunt je
vak na de opleiding pas goed uitoefenen als je je in voldoende mate artistiek en muzikaal ontwikkeld hebt. In alle
onderwijsleersituaties ben je voortdurend een voorbeeld en rolmodel, waarbij het eigen muzikale vuur de aanzet moet zijn om
tot musiceren, componeren en luisteren te komen. Kunstenaarschap is daarom een kernkwaliteit!
Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude, je moet in het werkveld kunnen functioneren als
docent/musicus.Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude; je moet in het werkveld kunnen
functioneren als docent/musicus.
In het jaarlijkse muziektheater project The Case zet je artistieke kwaliteiten die je hebt ontwikkeld in het bespelen van je
hoofdinstrument in.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een verbinding met de muziektheoretische vakken, theoretische kennis wordt toegepast op het instrument. Er is ook een
verbinding met het ensemble waarin je als musicus functioneert en met de praktische en -theoretische vakken, alsmede de jaarlijkse muziektheaterproductie The Case en de stage.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Voor met name de klassieke instrumenten krijgt de student ondersteuning van een cor-repetitor (20 min per 2 weken).
Het is voor studenten mogelijk om een paar keer per jaar les te nemen van een andere docent om bijvoorbeeld andere technieken/stijlen te bestuderen. Daarvoor moet de student (bij voorkeur in groepen) een aanvraag doen bij de coördinator. Zie document Out of the Box-regeling.
Leerdoelen
• Je hebt een constructieve, veilig voelende werkrelatie met de docent opgebouwd
• Je hebt repertoirekennis opgebouwd.
• Je hebt je artisticiteit verder ontwikkeld.
• Je kunt kritisch naar jezelf luisteren en je bent in staat te reflecteren.
• Je bent in staat elementaire stijl- en vormkennis toe te passen bij interpretatie.
• Je verbetert je speeltechniek.
• Je hebt je stijlgevoel ontwikkeld en je kunt hoofdkenmerken toepassen.
• Je hebt je vermogen tot kritisch luisteren ontwikkeld.
• Je past je analytisch inzicht toe.
• Je hebt je vermogen tot prima vista spelen/zingen ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt je improvisatie skills ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt een effectieve studiehouding en methode ontwikkeld.
Ingangseisen

Je hebt je Primair Instrument 2 sem 1 met minstens een voldoende afgesloten.

Bronnen & literatuur

Per instrument anders.
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Toetsvorm

Toetsduur

Presentatie voor een brede commissie en
door eigen docent
The Case
15 minuten speeltijd

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Primair instrument 2 sem 2: Speeltentamen, waarin je een concert van 15 minuten uitvoert: 3 studiepunten
The Case primair instrument 2 sem 2: bijdrage aan de uitvoering van The Case: 1 studiepunt
Beoordelingscriteria
Beoordeling van het concert door een brede commissie en boordeling tijdens de les door de eigen docent aan de hand van het
reflectie formulier primair instrument. Eigen rreflectie op studieresultaten. Hierbij wordt gelet op:
• Techniek: intonatie, streek, ademhaling, register(beheersing), uitspraak, houding, vingerzetting, articulatie, motorische
ontwikkeling, klank, toonvorming en toonkleuring.
• Artisticiteit: stijlgevoel, frasering, vormgevoel, samenspel, overtuigingskracht, originaliteit, breedte en kwaliteit repertoire,
zeggingskracht, timing, sound, improvisatie, arrangementen en evt eigen composities
• Voordracht, performance
• Je presentie (80% minimaal).
De voortgangsbeschrijvingen en het voorspeelmoment moeten blijk geven van voldoende voortgang en mogelijkheden tot een
goed vervolg.

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

72

Vak

Ensemble practicum 2

Module

Ensemblepracticum 2

Omschrijving

In de lespraktijk speelt het samenspelen in verschillende bezettingen een belangrijke rol. Je bent in staat
om vanuit een aantal stijlen op het gehoor te arrangeren, leiding te geven en te improviseren in een
brede (klas)-bezetting. Daarnaast beheers je het popinstrumentarium en het spelen in een ensemble voldoende om leerlingen daarin te begeleiden. In de onderwijspraktijk ben je in staat een ensemble te coachen inzake de blues in al zijn facetten en ook ben je in staat een gegeven compositie met wereldmuziek-achtergrond over te dragen. De overdracht kan auditief zijn of formeel, via akkoorden, sheets of
bladmuziek. Je beheerst daarvoor verschillende (percussie)instrumenten, hebt voldoende kennis van de
benodigde techniek en vaardigheden als ensembleleider/coach.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

2.1 en 2.2

EC

3

Docent

Rolf Delfos

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepsles

Inhoud & relatie met werkveld
Je ontwikkelt je verder in samenspel, techniek, leiding geven, snel arrangeren van een blues en/of wereldmuziek en diept je
flexibiliteit zowel als speler als arrangeur verder uit. Je werkt stuk verder uit, met aandacht voor de verschillende niveaus van een
groep, waarbij je als coach steeds beter aanvoelt waar de mogelijkheden liggen en ben je beter in staat dar op in te springen. Het
primaire instrument blijft een belangrike rol spelen, maar de beheersing van ritmesectie instrumenten wordt nu belangrijker, niet
alleen het kunnen bespelen, maar ook het kunnen ervaren van een groove, het kunnen omgaan met de puls en kunnen aangeven
en inzien waar de verbeterpunten liggen voor de ritmesectie. Aan het eind van het tweede semester wordt een selectie van de
beste stukken gemaakt en deze zal ten gehore worden gebracht op DM in the city.
Verbinding met andere leergebieden
De Inzet van het primair instrument en ritmesectie - instrumenten in de onderwijspraktijk. Het in de lespraktijk brengen van de
instrumentale practica, zang, gitaar, drums, piano. Het in de les praktijk brengen van muziektheorie. Bandcoaching vaardigheden
voor schoolsituaties en stages.
Leerdoelen
• Je hebt een kritisch oor voor samenklank, ritme en sound.
• Je hebt voldoende kennis ontwikkeld van de Blues en een eerste ervaring met wereldmuziek.
• Je kunt een arrangement maken van een blues en een wereldmuziek compositie.
• Je kunt musici stimuleren en enthousiasmeren.
• Je kunt als musicus op het eigen instrument in een ensemble/band functioneren.
• Je kunt starters vaardigheden op gitaar, toetsen, bas, drums, zang, percussie toepassen in het ensemble.
Je kunt verschillende overdrachtsvormen toepassen; traditioneel via bladmuziek, partituur en partijen, verbaal met akkoorden
sheets en vormschema's en verbaal via voorspelen en imitatie zonder bladmuziek.
Ingangseisen
Je hebt Ensemblepracticum 1 met een voldoende afgerond.
Bronnen & literatuur

Stukken die de studenten zelf uitzoeken

Toetsvorm

Groepstentamen

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
• Je neemt voldoende deel aan het proces.
• Je functioneren als ensembleleider.
• Je functioneren als musicus.
• Je hebt twee Band Scores gemaakt met notatie, akkoordsymbolen en muzikale verwijzingen.
Beoordelingscriteria
• Je presentie (80% minimaal).
• Voldoende actieve participatie als musicus.
• Band Score met notatie, akkoordsymbolen en muzikale verwijzingen.
• Arrangement ingestudeerd met de groep.
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Vak

Zangpracticum 2

Module

Zangpracticum 2 sem 1

Omschrijving

In de praktijk van Docent Muziek speelt zingen (zingen in de klas, zingen met vocale ensembles) een
grote rol. Om aan deze activiteiten leiding te kunnen geven, om het goede voorbeeld te kunnen geven,
om gedurende het lesgeven goed stemgebruik te kunnen hanteren moet de student in pop, jazz, rock en
soulmuziek vocaal geschoold zijn.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Individueel

Competenties

…..

Jaar, semester

2.1

EC

1

Docent

Natasza KurekGudmundsson

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud
Tijdens de lessen zing je het repertoire uit verschillende stijlen en genres van lichte muziek (o.a. pop, folk, soul, bossa nova, jazz)
met aandacht voor stemgebruik en interpretatie. Tijdens de les krijg je aanwijzingen en oefeningen met als doel een beter stemgebruik en een betere voordracht te ontwikkelen. Er wordt gewerkt met als basis Estill Voice Training methode niveau 1 en 2.
Verbinding met andere leergebieden:
Ter ondersteuning van het pianopracticum (vocale verdieping), the Case productie (solo en vocale ensembles), Avond van Het
Lied, instrumentale/vocale combo les (improvisatie en juiste stemtechniek), zo nodig hulp bij het instuderen voor de Koorweek,
feedback over stage (bespreken en oplossen van zang gerelateerde problemen).
Leerdoelen
• Je kunt verschillende stemkwaliteiten en vocale figuren herkennen (op basis van audiovoorbeelden, observatie en training
van je stem).
• Je kunt je stem aankaarten volgens zangparameters (bereik, intensiteit etc.). Je leert je eigen sterke punten en nog te ontwikkelen aspecten.
• Je kunt verschillende muziekstijlen koppelen met bovengenoemde stemkwaliteiten en je werkt aan meer bewuste gebruik
van je stem.
Ingangseisen

Normaal functionerend stemapparaat

Bronnen & literatuur

O.a. Estill Voice Training methode, niveau 1 en 2.

Toetsvorm

Individuele presentatie tijdens de Avond van
het Lied
5-10 min

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Voortgangstoets met daarin aandacht voor technische ontwikkeling (recipes & figures), interpretatie en voordracht, vocale
stijbewustheid (bijv. roepklank ipv klassieke klank bij een soul stuk).
Beoordelingscriteria
• Houding, ademhaling/ademsteun, zuiverheid, dictie en articulatie, stemgebruik, presentatie, expressie, interpretatatie,
correcte kennis van de liedjes.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Zangpracticum 2

Module

Zangpracticum 2 sem 2

Omschrijving

In de praktijk van Docent Muziek speelt zingen (zingen in de klas, zingen met vocale ensembles) een
grote rol. Om aan deze activiteiten leiding te kunnen geven, om het goede voorbeeld te kunnen geven,
om gedurende het lesgeven goed stemgebruik te kunnen hanteren, moet de student in pop, jazz, rock
en soulmuziek vocaal geschoold zijn.

Code Osiris
Jaar, semester

2.2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Individueel

EC

1

Competenties

…..

Docent

Natasza KurekResultaatschaal
VD/NVD
Gudmundsson
Inhoud & relatie met werkveld
In het tweede semester werk je aan verdieping van het begrip en correct toepassen van recepten zoals: speech, falset, belt,
twang, speech-cry etc. Er wordt verbinding gemaakt tussen figuren en het 'PSF model' (Power-source -filter) die het makkelijker
maken om tussen vaak voorkomende zanguitdagingen (bij je eigen stem maar ook bij jouw leerlingen) te navigeren. Je wordt uitgedaagd om in verschillende stijlen te zingen.
Verbinding met andere leergebieden
Verbinding met cursus logopedie van jaar 1.
Leerdoelen
• Je kunt basis vocale recepten definiëren, reproduceren en aan een ander leren.
• Je kunt simpele vocale problemen verhelpen.
• Je kunt “figuren” met “PSF” model verbinden en daardoor met een efficiëntere oplossing komen.
• Je bent zangstem stijlbewust.
• Je kunt je in ten minste drie verschillende vocale stijlen presenteren.
• Je kunt je stem goed omschrijven in professionele termen (en ook die van je leerlingen).
Ingangseisen

Normaal functionerend stemapparaat

Bronnen & literatuur

Onder andere Estill Voice Training methode niveau 1 en 2.

Toetsvorm

Groepstoets (schriftelijk en mondeling)

Deadline

Medio juni

Toetsduur

75 min

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Mondeling tentamen in kleine groepen (2 of 3 studenten) aan het einde van het tweede semester. Theorie: kennis van de geïntroduceerde begrippen en de betekenis ervan. Praktisch: presentatie van verschillende technieken (recipes & figures).
Beoordelingscriteria
• Er wordt bekeken of je verbindingen kan makken tussen vocale parameters en figuren, en of je simpele oplossingen kan vinden voor meest voorkomende problemen (bijv. keelknijpen in de hoogte, nasaliteit en verminderde articulatie etc.).
• Je vocale ontwikkeling door het jaar heen, je werkhouding (betrokkenheid, interesse), je prestatie bij opnames voor pianopracticum, je prestatie bij groepstoets in juni.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Koor 2

Module

Koor 2

Omschrijving

Gezamenlijk musiceren is een kernactiviteit in de opleiding Docent Muziek. In de toekomstige lespraktijk
komt dat vrijwel dagelijks voor, in de vorm van zingen en spelen met klassen en ensembles. Koorzang
staat ook voor musiceren op hoog niveau, voor gemeenschappelijk werken aan een muzikaal product en
het is hèt moment waarop alle studenten van de afdeling elkaar ontmoeten. In de praktijk van de
muziekdocent is het leiden van een koor een veel voorkomende bezigheid. Niet alleen op school, bijvoorbeeld als onderdeel van een musicalrepetitie, maar vaak ook in verschillende contexten daarbuiten.
Om de processen die zich in een koor afspelen te kunnen begrijpen, is koorervaring onmisbaar.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Groepsles

Competenties

…..

Jaar, semester

2.1 en 2.2

EC

2

Docent

Jos Vermunt

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud & relatie met werkveld
Tijdens de warming up, het inzingen en het repeteren ontdek je alle mogelijkheden van een koor. Hierdoor word je je ook bewust
van de werkwijze die de docent volgt. Al doende leer je over het gebruik van inzingoefeningen (houding, adem, resonans, intonatie, articulatie) en het kleuren van je stem binnen de groep. Je traint je melodisch en harmonisch gehoor en je van blad zing vaardigheden. Je vergroot je repertoirekennis en doet naast stijlkennis ook ideeën op voor je eigen arrangementen. Taal is een grote
inspiratiebron voor expressie, je vergroot in een koor je palet aan uitdrukkingsmogelijkheden.
Je observeert (ook aan de hand van gerichte opdrachten) repetitietechnieken, expressiemiddelen en groepsgedrag als basis voor
je lessen koordirectie in de hogere jaren van de opleiding.
Verbinding met andere leergebieden
Het in de onderwijspraktijk brengen van muziektheorie, de verbinding met het zangpracticum, en het koordirectie practicum.
Leerdoelen
• Je gebruikt je stem met klassieke basistechniek.
• Je kleurt je eigen stem in de koorklank.
• Je traint het van blad lezen / zingen in een praktijksituatie.
• Je zingt tekstbewust en expressief.
• Je bent je bewust van je vocale rol in een grote groep.
• Je kent divers koorrepertoire in historische en stilistische context.
Ingangseisen

Je hebt Koor 1 met een voldoende afgerond.

Bronnen & literatuur

Repertoire uitgereikt in de repetities

Toetsvorm

Groeps- tussententamen: deelname

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Je neemt deel aan de repetities en de eindpresentatie en aan de jaarlijks in te plannen koorprojecten.
Beoordelingscriteria
• Je presentie (80% minimaal).
• Je levert je observatie- en reflectie-opdrachten in.
• Je deelname aan de eindpresentatie en indien gewenst het kunnen geven van feedback.
• De reflectie geschiedt voornamelijk door de docent waarbij gelet wordt op intonatie, uitspraak, ritmiek, kleuring, balans,
toonvorming.
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Vak

Pianopracticum 2

Module

Pianopracticum 2 sem 1

Omschrijving

Code Osiris

In de praktijk is de piano het aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het
algemeen. Het behoort dan ook bij de basisvaardigheden van een muziekdocent om muzikale
activiteiten zoals zingen, maar ook spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal
muzikale vaardigheden zoals het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met
akkoordsymbolen, het kunnen transponeren en het tegelijkertijd kunnen zingen en spelen.
Met pianospelen maak je bovendien muziektheoretische verschijnselen als harmonieleer inzichtelijk. Zo
ga je ook steeds betere arrangementen maken en door het uitzoeken van liedjes train je jouw muzikale
gehoor.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
Individueel

Jaar, semester

2.1

EC

1

Competenties

Docent

Tessa Kraus/Maaike den
Resultaatschaal
VD/NVD
Dunnen
Inhoud & relatie met werkveld
Je werkt aan liedjes voor de onderbouw van het vo. Deze kunnen bijv. tijdens de methodiek les en gedurende de stage worden
uitgevoerd. Uiteindelijk moet er een repertoire van tien liedjes zijn - waaronder enkele voor de doelgroep vo1 - die op een geluidsdrager worden gezet.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, stage, zangpracticum, ensemble en muziektheorie/solfège.
Leerdoelen
Aan het einde van dit semester heb je gewerkt aan:
• Toevoegingen die thuis horen bij jazzrepertoire. (minimaal t/m9)
• Een nummer waarin de genoemde toevoegingen gebruikt worden.
• Ingewikkelder ritmische patronen.
• Melodielijn in rechterhand spelen, terwijl linkerhand akkoorden of bas speelt (dit kan van toepassing zijn bij intro's en solo's).
• Melodielijnfragmenten spelen tijdens een lied, die anders zijn dan de gezongen melodie.
Ingangseisen

Je hebt Pianopracticum 1 met een voldoende afgerond

Bronnen en literatuur

Toetsvorm

Pianomethodes en -partituren. Diverse bronnen, zowel op papier als digitaal te vinden in de Codarts en
KonCon mediatheek of verkrijgbaar via de docent. Liedbundels uit het educatie werkveld, liedrepertoire
uit de stage.
Voorspeelmoment in de les
Deadline
n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Individueel voorspeelmoment tijdens de les
Beoordelingscriteria
• Je bent in staat jezelf te begeleiden, en/of een ander te begeleiden, bij een afgesproken repertoire. Er is in elk geval sprake
van een aantal verschillende muziekgenres.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Pianopracticum 2

Module

Pianopracticum 2 sem 2

Omschrijving

Code Osiris

In de praktijk is de piano het aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het
algemeen. Het behoort dan ook bij de basisvaardigheden van een muziekdocent om muzikale
activiteiten zoals zingen, maar ook spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal
muzikale vaardigheden: het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met
akkoordsymbolen, het kunnen transponeren, het kunnen zingen en spelen tegelijk etc.
Met pianospelen maak je bovendien muziektheoretische verschijnselen als harmonieleer inzichtelijk. Zo
ga je ook steeds betere arrangementen maken en door het uitzoeken van liedjes train je jouw muzikale
gehoor.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
In tweetallen

Jaar, semester

2.2

EC

2

Competenties

Docent

Tessa Kraus,
Resultaatschaal
1-10 cijfer
Maaike den Dunnen
Inhoud & relatie met werkveld
Je werkt aan liedjes voor de onderbouw van het vo. Deze kunnen bijv. tijdens de methodiek les en gedurende de stage worden
uitgevoerd. Uiteindelijk moet er een repertoire van tien liedjes zijn, waaronder enkele voor de doelgroep vo1, die op een geluidsdrager worden gezet.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, stage, zangpracticum, ensemble en muziektheorie/solfège.
Leerdoelen
Aan het einde van de module beheers je:
• Toevoegingen die thuis horen bij jazzrepertoire. (minimaal t/m 9)
• Een nummer waarin de genoemde toevoegingen gebruikt worden.
• Ingewikkelder ritmische patronen.
• Melodielijn in rechterhand spelen, terwijl linkerhand akkoorden of bas speelt (dit kan van toepassing zijn bij intro's en solo's).
• Melodielijnfragmenten spelen tijdens een lied, die anders zijn dan de gezongen melodie.
Ingangseisen

Je hebt Pianopracticum 2.1 met een voldoende afgerond

Bronnen & literatuur

Pianomethodes en –partituren.Diverse bronnen, zowel op papier als digitaal te vinden in de mediatheek
of verkrijgbaar via de docent. Liedbundels uit het educatie werkveld, liedrepertoire vanuit de stage.

Toetsvorm

Voorspeelmoment in de les

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
• De basisoefeningen voor dit semester zijn in de les afgesloten en voldoende beoordeeld.
• Je arrangeert tien liedjes naar keuze voor zang en piano. Deze voer je uit, je neemt dit op (geluidsdrager) en levert dit in, of
digitaal. Minimaal de helft van de liedjes moet in de stage toepasbaar zijn.
Beoordelingscriteria
• Het album is met ten minste een voldoende beoordeeld.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Musiceerlab 2

Module
Omschrijving

Muziekdocenten werken vanuit hun artistieke competenties, maar wat betekent het om creatief in muziek te
zijn?
David Bowie zei ooit over zijn creatieve proces: `if it works, it’s out of date.” Dit beschrijft perfect de paradox
waar we mee te maken hebben als we creativiteit inzetten in onze artistieke praktijk.
Bij al onze artistieke uitingen zetten we creativiteit in, zowel bij optredens als thuisstudie. Het kan ons ver houden van gewoontes en clichés , maar het kan ons ook verlammen: ben ik wel creatief genoeg? Onze eigen behoefte aan creativiteit doet ons als het ware vragen stellen over onze eigen artisticiteit, kennis en methodes,
maar ook over ons eigenaarschap en autonomie in muziek.
In deze cursus gaan studenten vanuit samenwerking en via diverse werkvormen creativiteit onderzoeken en uitproberen. Studenten onderzoeken de betekenis, waarde en impact van creativiteit, zowel vanuit hun rol als musicus als muziekdocent. Ze ervaren gaandeweg ervaren hoe je werkelijk eigenaar kunt worden van creativiteit: niet
door controle, maar door het als gemeenschappelijk doel te ervaren.

Code Osiris
Jaar, semester
Docent

Vanuit het docentschap wordt gesproken over de volgende vraag: kun je in je eentje creatief zijn of heb je daar
anderen voor nodig? Creativiteit zou, in zijn niet vast te pinnen definitie, de brug naar motivatie vanuit de student kunnen zijn, en wellicht zelfs de kern van muziekeducatie.
Voertaal
Engels
Werkvorm
Workshops tijdens
verdiepingsweek 1
2.1
EC
1
Competenties
Cristiano Viviani

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud & relatie met werkveld
De workshop begint met een korte reflectie over creativiteit. Studenten houden een schriftelijk document bij met persoonlijke
gedachten en ideeën over creativiteit. De cursus bestaat voor 80% uit werkvormen om de creativiteit aan te wakkeren en het
divergent denken over muziek maken te stimuleren.
Studenten ontwikkelen hun muzikantschap door te spelen, te improviseren en te componeren, met en zonder instrumenten. De
studenten werken aan het transformeren, het vertalen en het opnieuw uitwerken van elkaars muzikale materiaal. Studenten
bestuderen ook diverse muziek theorieën om kennis met praktijk te verbinden. In de cursus wordt met diverse settings gewerkt:
studenten werken solo, in kleine groepen, of met de hele groep. Na elke opdracht volgt een korte zelf-evaluatie, om kritisch denken en bewustzijn te vergroten.
De cursus eindigt met een `ronde tafel’ gesprek waarbij studenten hun eigen document (uit de introductie) vanuit de nieuwe
ervaringen tegen het licht te houden.
In jaar 2 worden je basisvaardigheden in het verplichte deel aangeboden tijdens een verdiepingsweek, en kun je je verder ontwikkelen in de werkvormen van het vak Musiceerlab in het keuze onderdeel.
Leerdoelen
• Studenten verkrijgen praktische en theoretische inzichten in improvisatie, componeren, arrangeren en ze verkrijgen nieuwe
inzichten in muziek theorie.
• Ze doen ervaring op in leiderschap, ze leren het stimuleren van creatieve processen binnen bepaalde pedagogiek. Hieruit
kunnen ze later hun eigen workshops en materialen ontwikkelen.
• De studenten krijgen zelfvertrouwen en vergroten het bewustzijn van hun eigen artistieke en muzikale ontwikkeling.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

De studenten zorgen voor een eigen instrument dat tijdens de workshops bespeeld kan worden.
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Toetsvorm

Aanwezigheid en actieve deelname

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

N.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
De aanwezigheid en actieve houding worden getoetst met een pass/fail beoordeling.
Beoordelingscriteria
Studenten volgen actief de cursus. Ze dienen 80% van de tijd aanwezig te zijn. Als dat niet is gelukt moet de student:
 De cursus opnieuw volgen
 Een aantal onderdelen van het keuzevak Musiceerlab volgen
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Vak

Presentatietechniek 2

Module

Presentatietechniek 2

Omschrijving

Hoe kun je als docent muziek spelende wijs theatrale vormen toe passen in de praktijk? In de lessen presentatie
krijgt de student diverse trainingen en ervaringssituaties aangeboden om zich de communicatieve vaardigheden en spelvaardigheden zowel op artistiek/muzikaal gebied als op pedagogisch gebied, bewust eigen te maken. Een docent muziek zal zich bewust moeten zijn van zijn verbale en non-verbale mogelijkheden. De studenten werken aan verschillende speelstijlen en technieken en leren doelen te stellen. Samenwerking en individuele aspecten worden belicht. Dit alles wordt verwerkt in een presentatievorm.

Code Osiris
Jaar, semester
Docent

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

2.1

EC

2

Competenties

Paul Sekreve

Resultaatschaal

VD/NVD

Groepsles

Inhoud & relatie met werkveld
Het is belangrijk om zoveel mogelijk spelvaardigheden te leren hanteren door middel van verschillende speelstijlen. Je leert
creëren met bekende en onbekende spelmogelijkheden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van zelfverzonnen verhalen of
een thema te gebruiken wat de student interesseert. De lessen zijn vooral bedoeld om je een inzicht te geven in je lichaam als
instrument, bewustzijn te creëren, de mogelijkheden ervan te onderzoeken en op het gebied van je eigen préséance zelfvertrouwen te creëren.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, Stage, Primair instrument.
Leerdoelen
• Je hebt inzicht in verschillende spelvaardigheden, verbaal non-verbaal en kunt deze toepassen in de praktijk.
• Je kunt een minivoorstelling tot stand brengen, met en voor leerlingen.
• Je kunt een solo met je hoofdinstrument ontwikkelen en uitvoeren.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

Een groepsproject en een solo project

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

De solo duurt ongeveer 6 tot 8 minuten

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
• Je werkt een muzikale miniproductie uit. Dat is een verhaal gebaseerd op klanken en beelden, gespeeld voor andere studenten. Dit verhaal is gekoppeld aan een bestaand verhaal of zelfverzonnen verhaal.
• Je maakt een solo, waarin je je fysieke spelvaardigheden en ontwikkelingen laat zien. In deze solo kies je voor je hoofdinstrument gekoppeld aan een theatrale vorm.
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Beoordelingscriteria
• Je bent betrokken en actief.
• Je laat ontwikkeling zien op het gebied van fysieke presentatie bij de groeps- en solo-opdracht.

Presenteren van je opdracht solo en in groepsverband adhv de volgende punten-inzichten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

concentratie vermogen verbeteren (focussen)
inlevingsvermogen
samenwerking
inzet en enthousiasme
initiatieven nemen
flexibiliteit toepassen en initiatieven nemen
fantasiegebruik
feedback geven en ontvangen en daar je voordeel/leermomenten uit halen (+ en -)
kwaliteiten benoemen
durf
verschillende spelvaardigheden hanteren
verschillende speelstijlen behandelen en eventueel toepassen
muzikaliteit combineren met theater
Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Solfège en gehoortraining 2

Module

 Solfège en gehoortraining klassiek 1 sem 1
 Solfège en gehoortraining klassiek 1 sem 2
 Solfège en gehoortraining jazz/pop 1 sem 1
 Solfège en gehoortraining jazz/pop 1 sem 2
Basistraining voor melodische en harmonische solfège, audiatie van begrippen en koppeling van kennis
en auditieve vaardigheid.

Omschrijving
Code Osiris
Jaar, semester

Voertaal
2.1 en 2.2

EC

Docent

Nederlands
/English
Klassiek: 1
Jazz/pop: 1
Numeriek

Werkvorm

Groepsles, werkgroep

Competenties

Erik Albjerg, Daniel
Resultaatschaal
Salbert
Inhoud & relatie met werkveld
Na afronding van deze module beheers je muzieknotatie lezend, schrijvend, luisterend en zingend. Deze integrale
klankvoorstelling die met genoteerde muziek samenhangt is een onmisbaar onderdeel van je professionele expertise als docent
en uitvoerend musicus. In de lessen train je bovenstaande zaken zoveel mogelijk integraal, samen met de ontwikkeling van analytische vaardigheden (zie ook module Analysetechnieken 2). Je werkt met materiaal uit verschillende muziekgenres en stijlperioden, zowel klassiek als jazz, pop en wereldmuziek.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een sterke link met het vak Ritme en Beweging, vooral op het gebied van ritmische solfège en -notatie. Muziek praktische
vakken: primair instrument, practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten).
Leerdoelen semester 1
• Je beheerst de solfège tool (relatieve solmisatie en handgebaren) in de majeur- en mineurtoonsoorten, alle modi, diatonisch
en chromatisch.
• Je kunt (onvoorbereide) melodieën van een gemiddeld niveau van blad zingen, zoals hierboven omschreven.
• Je kunt de diatonische cadensen en uitgebreide progressies in majeur en mineur herkennen en verschillende stemmen
(mee)zingen in Sing and Play-activiteiten.
• Je kunt audiëren en auditief herkennen en noteren in 2-, 3- of 4-stemmige dictees: materiaal zoals hierboven omschreven.
Leerdoelen semester 2
• Je kunt de in Solfège en Gehoortraining 1 geleerde vaardigheden inzetten om melodieën van een hoger niveau te zingen;
melodieën met grote sprongen en tussenleidtonen (chromatiek). Modulaties begrijpen en correct uitvoeren.
• Je kunt cadensen en progressies in majeur en mineur met tussendominanten (tussenV en tussenVII), tussensubdominanten,
gealtereerde subdominanten herkennen, noteren in akkoordsymbolen en trappen en de verschillende stemmen
(mee)zingen.
• Je kunt zonder behulp van instrument een diatonische melodie met incidentele chromatiek (dictee) met een meer complexe
ritme noteren.
Ingangseisen

Je hebt Solfege klassiek en Solfège jazz/pop 1 met minimaal een voldoende afgerond

Bronnen & literatuur

Diverse solfègematerialen en –methodes, bijvoorbeeld: Eigen materialen docenten

Toetsvorm

Mondelinge en Schriftelijke toets

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

Toets vindt plaats gedurende twee lessen

Weging

Voor zowel klassiek als jazz/pop geldt:
Semester 1: diagnostische toets telt
voor 1/3
Semester 2: toetsen voor 2/3 mee
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Inhoud van de toets
• Van blad zingen voorbereide en onvoorbereide melodieën, op het niveau zoals hierboven omschreven.
• Zingen op relatieve solmisatie en notennamen.
• Voorbereide harmonische solfège oefeningen, op het niveau zoals hierboven omschreven. Ook in Sing and Play activiteiten.
• Geheugenoefeningen.
• Transpositie-oefeningen, met of zonder partituur.
Schriftelijke toets
Klassiek.
• 4-stemmige harmonisatie (koraal) van een gegeven bas.
• Harmonische analyse van fragmenten.
• Dictee van 3- of 4-stemmige koraal.
Jazz en pop
• Harmonisatie; melodie voorzien van akkoordsymbolen (pop).
• 4- of 5-stemmige zetting van jazz-harmonie. Harmonische trappen-analyse.
• Dictee van een opname; notatie van melodie, evt. bas, akkoordsymbolen (jazz).
Beoordelingscriteria
• Vlot en zuiver zingen (voorbereid materiaal vrijwel foutloos).
• Klankvoorstelling, harmonisch inzicht, muzikaliteit (goede muzikale begrip van de bestudeerde muziek: frasering, dynamiek,
tempo).
• Hanteren van een doeltreffende aanpak, eigen foutherkenning en oplossend vermogen.
Schriftelijke toets
• Zettingen: harmonische kennis, trappen-analyse, overzicht van progressies, goede liggingen, correcte stemvoering.
• Dictee: kwaliteit en snelheid van melodische, ritmische en harmonische geheugen en het omzetten in correcte notatie van
melodie, bas, tussenstemmen, en akkoordsymbolen.
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Vak

Analysetechnieken 2

Module

 Analysetechnieken klassiek 2 sem 1
 Analysetechnieken klassiek 2 sem 2
 Analysetechnieken jazz/pop 2 sem 1
 Analysetechnieken jazz/pop 2 sem 2
In deze module maak je je de tools eigen die nodig zijn om (al dan niet genoteerde) muziek te leren
begrijpen en analyseren.

Omschrijving
Code Osiris
Jaar, semester

Voertaal
2.1, 2.2

EC

Docent

Nederlands/Engels
Klassiek: 1,5
Jazz/pop: 1,5
VD/NVD

Werkvorm

Groepsles, werkgroep

Competenties

Erik Albjerg, Daniel
Resultaatschaal
Salbert
Inhoud & relatie met werkveld
Bij Analysetechniek ontwikkel je op een praktische manier het muzikale gehoor in samenhang met kennis over muziek, muzikaalanalytisch vermogen en vaardigheid in muzieknotatie. Het geheel van deze vaardigheden vormt een belangrijke basis in de ontwikkeling tot professioneel musicus en muziekdocent. In de lessen train je bovenstaande zaken zoveel mogelijk integraal, samen
met de ontwikkeling van auditieve vaardigheden (zie ook module Solfège en gehoortraining 1). Er wordt gewerkt met materiaal
uit verschillende muziekgenres en stijlperioden: zowel klassiek als jazz, pop en wereldmuziek.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een sterke link met het de vakken Praktisch Schrijven en Ritme en Beweging (vooral op het gebied van ritmische solfège en –
notatie). Muziek praktische vakken: primair instrument, practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten).
Leerdoelen
Algemene muziekleer/ leesvaardigheid/muzieknotatie
• Je kunt snel noteren en, indien genoteerd, benoemen: toonladders, intervallen, drieklanken, septiemakkoorden en
progressies/cadensen.
• Je leest en speelt in de gangbare sleutels: G- en F-sleutel. En ook de C-sleutels (sopraan, alt en tenor).
• Je kunt werken met akkoordsymbolen met uitbreidingen en alteraties en kent de gangbare notaties hiervan.
Analysevaardigheden
• Je kunt melodische muziek analytisch benaderen en verklaren, op een eigen maar toch objectieve wijze.
• Je kunt adequaat homofone muziek schrijven en beschrijven.
Harmonieleer
• Je bent in staat de de volgende zaken op het gebied van harmonie te analyseren en benoemen en zingen: akkoorden;
omkeringen; ligging; laddereigen trappen- en functie-analyse.
Ingangseisen
Je hebt Analysetechniek 1 met minimaal een voldoende afgerond.
Bronnen & literatuur

Diverse literatuur op gebied van algemene muziekleer / muziektheorie. Eigen lesmaterialen docenten.

Toetsvorm

Schriftelijke toets

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

Toets vindt plaats gedurende twee lessen

Weging

Voor zowel klassiek als jazz/pop geldt:
Semester 1: diagnostische toets telt voor
1/3 mee
Semester 2: toets telt voor 2/3 mee
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Inhoud van de toets
Je bouwt tijdens de module een dossier met werkstukken op. Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria worden tijdens de
module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader. De werkstukken worden geupload in de digitale leeromgeving of bij
tentamenformulier gevoegd.
Schriftelijke toets
Klassiek
• 4-stemmige harmonisatie (koraal) van een gegeven bas.
• Harmonische analyse van fragmenten.
• Dictee van 3- of 4-stemmige koraal.
Jazz en pop
• Harmonisati, melodie voorzien van akkoordsymbolen (pop).
• 4- of 5-stemmige zetting van jazzharmonie. Harmonische trappen-analyse.
• Dictee van een opname, notatie van melodie, evt. bas, akkoordsymbolen (jazz).
Beoordelingscriteria
Je tijdens de module opgebouwde dossier met werkstukken dient compleet en voldoende te zijn. Opdrachtenoverzicht en
bijbehorende criteria worden tijdens de module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader. Voor alle schrijfopdrachten
gelden in elk geval de criteria:
• Correctheid van notatie en orthografie.
• Indien handgeschreven: kwaliteit, leesbaarheid van handschrift.
• Beheersing juiste nomenclatuur.
• Op de juiste manier hanteren en kunnen beschrijven van begrippen en muzikale verschijnselen.
Schriftelijke toets
• Zettingen: harmonische kennis, trappen-analyse, overzicht van progressies, goede liggingen, correcte stemvoering.
• Dictee: kwaliteit en snelheid van melodische, ritmische en harmonische geheugen en het omzetten in correcte notatie van
melodie, bas, tussenstemmen, en akkoordsymbolen.
•

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

86

Vak

Praktisch schrijven

Module

 Praktisch schrijven 2 sem 1
 Prakstich schrijven 2 sem 2
Je leert muziek arrangeren en noteren voor diverse bezettingen. Je traint je vaardigheid in het
muzieknotatieprogramma Sibelius en een DAW (muziek audio programma)

Omschrijving
Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Sem 1: 1ECTS
Sem 2: 2 ECTS
VD/NVD

Competenties

Jaar, semester

2.1, 2.2

EC

Docent

Jeroen Thijsen

Resultaatschaal

Groepsles, individuele coaching en
zelfstudie

Inhoud & relatie met werkveld
In deze module leer je d.m.v. praktische opdrachten muziek te noteren volgens de geldende conventies. Naast gebruik van de
juiste tekens, aanduidingen en notatie voor diverse instrumenten staat het leren gebruiken van notatiesoftware centraal. Je
ontwikkelt zo de benodigde vaardigheden en kennis om bijv. zelf arrangementen te kunnen gaan schrijven voor diverse
bezettingen.
Verbinding met andere leergebieden
Andere modules en lessen op gebied van muziektheorie en Ritme en beweging. Muziek-praktische vakken: primair instrument,
practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten). Methodiek / stage (bijvoorbeeld in
de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten).
Leerdoelen semester 1
• Je noteert muziek volgens algemene muziekleerconventies.
• Je kent de belangrijkste tekens en aanduidingen in de muzieknotatie en kunt ze op de juiste manier toepassen.
• Je beheerst basistechnieken van muzieknotatieprogramma's en audiobewerking.
• Je bent in staat om zelf een arrangement te maken en te schrijven voor blazers & strijkers.
Leerdoelen semester 2
• Je bent in staat om te arrangeren voor schoolorkest (vocals, pop bezetiing +strijkers+blazers + evt aanvullingen).
• Je bent in staat om binnen de jaargroep in een samenwerkingsverband tot uitwerking van het Multimedia project te komen
(organisatie, arrangementen maken, opnemen, clip ontwerpen + opnemen + promoten op social media).
• Je bent in staat om muzikale parameters te analyseren en te transformeren, om tot een stijlimitatie te komen.
Ingangseisen
Je hebt Praktisch schrijven 1 met minimaal een voldoende afgerond.
Bronnen & literatuur

Diverse literatuur en naslagwerken op gebied van muzieknotatie en algemene muziekleer.
Eigen (digitale) materialen).Sibelius software, Logic (of vergelijkbaar muziekprogramma).

Toetsvorm

Eind semester 1: in te leveren werkstukken
Eind semester 2: in te leveren werkstukken

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

Inhoud van de toets
Je bouwt tijdens de module een dossier met werkstukken op. Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria worden tijdens de
module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader. De werkstukken worden geupload in de digitale leeromgeving of bij het
tentamenformulier gevoegd.
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Beoordelingscriteria
Je tijdens de module opgebouwde dossier met werkstukken dient compleet en voldoende te zijn.
Voor alle schrijfopdrachten:
• Correctheid van notatie en orthografie, 'read-proof' lay-out.
• Beheersing officiële tekens en aanduidingen.
• Efficiënt en doeltreffend gebruik van de software.
Voor creatieve werkstukken:
• Omvang, diepgang en moeilijkheidsgraad.
• Oorspronkelijkheid.
• Uitvoerbaarheid / klankmatigheid.
• Muzikale kwaliteit (melodisch, contrapuntisch, harmonisch, ritmisch).
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Vak

Ritme-practicum 2

Module

Ritme-practicum 2 sem 1
Ritme-practicum 2 sem 2
Een ontwikkeld intern pulsgevoel, goede timing en fysiek ervaren van ritme en metrum: de musicus en
muziekdocent kunnen niet zonder. Dit zowel zonder als met behulp van muzieknotatie: uitvoerend
(vocaal of instrumentaal), bewegend, schrijvend en lezend. Kortom, bij Ritme-practicum gaat om
integrale ritmische training: lees- en schrijfvaardigheid, pulsgevoel, timing en ritmische improvisatie.

Omschrijving

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Sem 1: 1 ECTS
Sem 2: 1 ECTS
VD/NVD

Competenties

Jaar, semester

2.1 en 2.2

EC

Docent

Niels van Hoorn

Resultaatschaal

Groepsles

Inhoud & relatie met werkveld
Ritme is beweging. Een ontwikkeld intern pulsgevoel, goede timing en fysiek ervaren van ritme en metrum; de musicus en
muziekdocent kunnen niet zonder. Dit zowel zonder als met behulp van muzieknotatie, uitvoerend (vocaal of instrumentaal),
bewegend, schrijvend en lezend. Je werkt aan ritmische scholing op al deze vlakken. Je voert ritmes uit in diverse maatsoorten,
tempi en stijlen (zowel genoteerde ritmes als auditief overgebrachte ritmes of improvisatie). Je doet dit op het eigen instrument,
percussie instrumenten, vocaal en/of met bodysounds, al dan niet gecombineerd met beweging. Daarnaast ontwikkel je
vaardigheid in ritmische notatie in diverse maatsoorten.
Het lesmateriaal omvat zowel klassiek, jazz, pop als wereldmuziek repertoire. Je bouwt in deze module voort op de vaardigheden
zoals je die verworven hebt in het eerste semester.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een sterke link met muziektheoretische vakken, vooral op het gebied van ritmische solfège en –notatie. Muziek-praktische
vakken: primair instrument, practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken/opdrachten), Methodiek / stage (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten).
Leerdoelen
Algemene vaardigheden en kennis
• Verdere ontwikkeling van het ritmisch en metrisch bewustzijn.
• Complexere ensemble stukken studeren en uitvoeren.
• Antimetrische figuren, metrische modulaties, maatwisselingen en onregelmatige maatsoorten intensiever dan in jaar 1 kunnen toepassen.
• Etnisch slagwerk (Afrikaans en Latijns-Amerikaans) prominent kunnen toepassen.
• Binnen specifieke ritmes eenvoudige ritmische improvisaties uit kunnen voeren.
Lezen
• Je kunt (voorbereide en onvoorbereide) ritmes in diverse regelmatige- en onregelmatige maatsoorten uitvoeren, waarin
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van antimetrische figuren, metrische modulaties en/of maatwisselingen.
Richtlijn voor het niveau: antimetrische figuren (triolen, kwintolen, septolen t/m novemolen), metrische modulaties en maatwisselingen.
Noteren
• Je beheerst de regels van het correct noteren van ritmes en kunt deze toepassen.
• Je bent in staat een complex ritmisch dictee in diverse regelmatige- en onregelmatige maatsoorten te noteren.
Ingangseisen

Je hebt Ritmepracticum 1 met minimaal een voldoende afgerond.

Bronnen & literatuur

Diverse materialen op gebied van ritmische solfège, ritmische notatie. Repertoire voor ritmisch ensemble (bijv. duo /trio / kwartet oefeningen, arr. voor slagwerkgroep).
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Toetsvorm

Toetsduur

Na 1e semester: Individueel tussententamen
(mondeling)
Na 2e semester: tentamen (mondeling)
Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria
worden tijdens de module verstrekt middels
(digitale) studie-wijzer / reader
10 minuten, exclusief gesprek beoordeling en
terugkoppeling

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
• De in te leveren opdrachten over ritmische notatie moeten voldoende zijn.
• Mondeling: vocal of instrumentaal uitvoeren van voorbereide en onvoorbereide ritmes, van het niveau zoals hierboven
omschreven.
• Het mondeling toetsonderdeel wordt bij voorkeur aansluitend gepland aan het mondeling Solfège en gehoortraining 1.
Beoordelingscriteria
• Je presentie (80% minimaal).
• Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria worden tijdens de module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader.
Mondeling: bij het uitvoeren van ritmes van blad wordt gelet op je leesvaardigheid, frasering, pulsgevoel, timing, articulatie
en eigen foutherkenning en –oplossend vermogen. Voorbereide materialen: vrijwel foutloos zingen/spelen.
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Vak

Muziekgeschiedenis 2

Module

Muziekgeschiedenis 2 sem 1: Middeleeuwen-Barok

Omschrijving

Code Osiris

Om in de praktijk les te kunnen geven, moet je begrijpen hoe muziek in elkaar zit en hoe muziek zich in de
tijd ontwikkeld heeft. In het tweede jaar wordt vooral aandacht besteed aan de klassieke
muziekgeschiedenis.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
Hoorcolleges

Jaar, semester

2.1

EC

1,5

Docent

Peter Lurvink

Resultaatschaal

Numeriek

Competenties

…..

Inhoud & relatie met werkveld
In dit semester worden de hoofdlijnen uit de periode Middeleeuwen tot en met Barok met je behandeld.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek en Muziektheorie.
Leerdoelen
Je beschikt over een breed inzicht in de ontwikkeling van de Westerse klassieke traditie, zowel wat betreft the music itself als de
maatschappelijke en esthetische contexten waarbinnen ontwikkelingen zich voordeden, op zodanige wijze dat je in staat bent
zelfstandig met onderwerpen uit verschillende perioden uit de muziekgeschiedenis kunt toepassen.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Toetsvorm
Toetsduur

Claude V. Palisca, Donald J. Grout & J. Peter Burkholder: A History of Western Music (9e editie, 2014).
Voorts losse kopieën (teksten van of over componisten, partituurfragmenten, e.d.) die worden uitgedeeld.
De klinkende muziekvoorbeelden en allerlei aanvullende informatie, zoals teksten en vertalingen van
vocale composities, te vinden op het intranet van het KC. Aan het begin van de beide semesters ontvang je
via hun koncon-mail een pdf met links naar deze bestanden.
Schriftelijke toets
Deadline
n.v.t.
Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
De behandelde stof.
Beoordelingscriteria
• Je presentie (80% minimaal).
• Het werk moet met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld.
• De student moet kunnen aantonen basiskennis over de periode middeleeuwen-barok te beheersen.
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Vak

Muziekgeschiedenis 2

Module

Muziekgeschiedenis 2 sem 2: 18e en 19e eeuw

Omschrijving

Code Osiris

Om in de praktijk les te kunnen geven moet de student begrijpen hoe muziek in elkaar zit en hoe muziek
zich in de tijd ontwikkeld heeft. In het 2e jaar wordt vooral aandacht besteed aan de klassieke
muziekgeschiedenis.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
Hoorcolleges

Jaar, semester

2.2

EC

1,5

Docent

Peter Lurvink

Resultaatschaal

Numeriek

Competenties

….

Inhoud
Muziekgeschiedenis 2 omvat in totaal ruim dertig lessen, gewijd aan de muziek van de Middeleeuwen tot en met de 19e eeuw.
In het tweede semester komen de hoofdlijnen uit de periode 18e en 19e eeuw aan bod.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, Muziektheorie.
Leerdoelen
De student heeft een zodanig breed overzicht over de ontwikkeling van de Westerse klassieke traditie, zowel wat betreft the music itself als de maatschappelijke en esthetische contexten waarbinnen ontwikkelingen zich voor deden, dat hij in staat is zelfstandig om te gaan met onderwerpen uit verschillende perioden uit de muziekgeschiedenis.
Ingangseisen
n.v.t.
Bronnen & literatuur

Claude V. Palisca, Donald J. Grout & J. Peter Burkholder: A History of Western Music (9e editie, 2014).
Voorts losse kopieën (teksten van of over componisten, partituurfragmenten, e.d.) die worden
uitgedeeld.
De klinkende muziekvoorbeelden en allerlei aanvullende informatie, zoals teksten en vertalingen van
vocale composities, te vinden op het intranet van het KC. Aan het begin van de beide semesters ontvang
je via hun koncon-mail een pdf met links naar deze bestanden.

Toetsvorm

Schriftelijke toets

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
De behandelde stof.
Beoordelingscriteria
• Je presentie (80% minimaal).
• Het werk moet met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld.
• Student moet kunnen aantonen basiskennis over de periode 18e en 19e eeuw te beheersen.
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Vak

Onderwijspedagogiek 2

Module

Onderwijspedagogiek 2, sem 1

Omschrijving

Lesgeven aan kinderen in de leeftijd van 8 – 15 jaar

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Groepsles

Competenties

Didacticus Pedagoog Onderzoeker

Jaar, semester

2 sem 1

EC

1,5

Docent

Adri de Vugt

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud & relatie met werkveld
We gaan in op de [1] ontwikkelingen van kinderen jongeren in de leeftijd van acht tot vijftien jaar; het oudere basisschoolkind en
de puber, en op [2] activerend lesgeven. Naast de kenmerken van deze leeftijdsgroep wordt ook ingegaan op theorievorming
omtrent ontwikkeling. In het eerste inleidende deel wordt ingegaan op de lichamelijke en cognitieve veranderingen en worden
enkele theorieën besproken die puberteit proberen te verklaren. Vervolgens worden een aantal thema's verder uitgelicht. Behoudens enkele onderwerpen (bv. opvoeding en adolescentie) worden deze thema's in tweetallen bestudeerd en gepresenteerd.
Het tweede deel van de module gaat over leer- en gedragsproblemen. We gaan in op de context en kernmerken van m.n. ADHD,
Asperger en Dyslexie, worden richtlijnen voor het omgaan met deze problemen besproken en staan we stil bij de zorgstructuur in
het onderwijs
Verbinding met andere leergebieden
Deze module sluit nauw aan op het vak methodiek en bereidt voor activiteiten in de stage.
Leerdoelen
• Je kent de algemene kenmerken van het oudere basisschoolkind en de puber.
• Je kent de belangrijkste kenmerken van de gewenste school- en onderwijssituaties voor deze leeftijdsgroep(en).
• Je beschikt over basiskennis en vaardigheden om activerend les te geven.
• Je kunt kenmerken van activerend lesgeven herkennen in een onderwijssituatie.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Geerts, W, Kralingen, R. van (2016) Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Crone, E (2012) Het sociale brein van de puber. Uitgeverij Bert Bakker

Toetsvorm

Presentatie in duo's
Stageopdracht

Toetsduur

Deadline
15 februari 2020
Weging

n.v.t.
n.v.t.

Inhoud van de toets
Digitaal verslag
Verslag waarin je methodiek, stage en onderwijspedagogiek hebt geïntegreerd. Je digitale verslag bestaat uit lesvoorbereidingen,
eigen lesmateriaal (speelstukken, liedrepertoire, luisteropdrachten, etc.), methodiek/didactiek/ opdrachten, onderwijspedagogiek opdrachten, observatieverslagen, eventueel videomateriaal, lesevaluaties, reflecties en beschouwing.
Voortgangsgesprek
Docenten Methodiek/didactiek en onderwijspedagogiek voeren met je een gesprek over dit verslag.
Beoordelingscriteria
• Al je activiteiten en opdrachten voor onderwijspedagogiek (presentaties, observaties) dienen minimaal als voldoende te zijn
beoordeeld.
• Evaluaties, reflecties en beschouwingen dienen minimaal als voldoende te zijn beoordeeld.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Onderwijspedagogiek 2

Module

Onderwijspedagogiek 2, sem 2

Omschrijving

Lesgeven aan kinderen in de leeftijd van 8 – 15 jaar II

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Groepsles

Competenties

…..

Jaar, semester

2 sem 1

EC

1,5

Docent

Adri de Vugt

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud & relatie met werkveld
We gaan in op de [1] het onderwijsleergesprek als specifieke vorm van activerend lesgeven, [2] samenwerkend leren en [3] leeren gedragsproblemen. De module sluit aan op de eerste module van het tweede jaar en we behandelen twee specifieke vormen
van activerend lesgeven. Tijdens de bijeenkomsten over het onderwijsleergesprek leer je vragen te stellen en oefen je met het
leiden van een gesprek. In de bijeenkomsten over samenwerkend leren bespreken we kenmerken hiervan en oefen je eenvoudige vormen van samenwerken leren.
Verbinding met andere leergebieden
Deze module sluit nauw aan op het vak methodiek en bereidt voor activiteiten in de stage.
Leerdoelen
• Je kent de belangrijkste kenmerken van het onderwijsleergesprek en kunt deze toepassen.
• Je beschikt over basiskennis en vaardigheden om groepen aan het werk te zetten.
• Je kent de achtergronden en kenmerken van leer- en gedragsproblemen en aandachtspunten om hiermee om te gaan in een
onderwijssituatie.
• Je kent de belangrijkste kenmerken van de zorgstructuur in het onderwijs.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Geerts, W, Kralingen, R. van (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Toetsvorm

Opdrachten tijdens de lessen
Stageopdracht

Toetsduur

Deadline
15 juni 2020
Weging

n.v.t.
n.v.t.

Inhoud van de toets
Digitaal verslag
Je verslag waarin methodiek, stage en onderwijspedagogiek zijn geïntegreerd. Je digitale verslag bestaat uit lesvoorbereidingen,
eigen lesmateriaal (speelstukken, liedrepertoire, luisteropdrachten, etc.), methodiek/didactiek/ opdrachten, onderwijspedagogiek opdrachten, observatieverslagen, eventueel videomateriaal, lesevaluaties, reflecties en beschouwing.
Voortgangsgesprek
Docenten Methodiek/didactiek en onderwijspedagogiek voeren een gesprek over dit verslag met je.
Beoordelingscriteria
• Je activiteiten en opdrachten voor onderwijspedagogiek (presentaties, observaties) dienen minimaal als voldoende te zijn
beoordeeld.
• Evaluaties, reflecties en beschouwingen dienen minimaal als voldoende te zijn beoordeeld.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Methodiek 2

Module

Code Osiris

Methodiek 2 sem 1 VO OB
Methodiek 2 sem 1 VO OB schriftelijke toets
Methodiek/didactiek is het kernvak van de opleiding Docent Muziek. Daar wordt geleerd hoe je les kunt
geven in het vak muziek. Het gaat daarbij om twee zaken: hoe maak je een les en hoe geef je die les? Het
eerste wordt methodiek genoemd, het tweede didactiek. Muzikale context en activerende didactiek:
vrijwel alle onderdelen van de studie komen nu samen. Immers wat bij vakken als bijvoorbeeld theorie,
practicum lichte muziek en componeren aan de orde komt wordt bij methodiek in een lesklaar jasje gegoten.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
Groepsles

Jaar, semester

2.1

EC

Docent

Matthijs Giesberts

Resultaatschaal
Portfolio
Schriftelijke toets

Omschrijving

Methodiek: 2
ECTS
Schriftelijke toets:
1 ECTS
O/V/G
Numeriek

Competenties

Inhoud & relatie met werkveld
Lesgeven in de onderbouw van het vo staat centraal. Er wordt allereerst ingegaan op hoe je kennismaakt met een klas. Vervolgens leer je hoe je activerend lesgeeft en hoe je een muzikale context in een muziekles realiseert. Omdat je tijdens je stage gaat
lesgeven, besteden we uitgebreid aandacht aan het voorbereiden van lessen. Tijdens de bijeenkomsten bestudeer je ook goede
voorbeelden van muzieklessen en bespreken we veelgebruikte vo- methoden zoals Intro, Beats 'n Bits en Musicbox.
Je krijgt te maken met werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en stage/oriëntatie, MTV en liedbegeleiding.
Leerdoelen
Je kunt:
• Toelichten hoe je een klas met leerlingen in het vo onderbouw kunt inspireren en motiveren.
• Lessen ontwerpen met daarin een heldere oriëntatiefase, kern van een les en afsluiting.
• Metaforen uit het dagelijks leven gebruiken om concepten en begrippen voor leerlingen te verhelderen.
• Lessen ontwerpen vanuit het idee van eerst doen en ervaren, dan leren benoemen.
• De kenmerken en uitgangspunten van veelgebruikte methoden voor het vak muziek in de onderbouw van het vo benoemen.
• Je visie op kunstonderwijs - en muziekonderwijs in het bijzonder - formuleren.
Ingangseisen

Methodiek en stage van het propedeusejaar dienen naar behoren te zijn afgesloten.

Bronnen & literatuur

Toetsvorm

Hoogeveen, P, Hoogeveen, J. (2014). Het didactische werkvormen boek. Koninklijke Van Gorcum BV
Marsalis On Music (1995) DVD Hal Leonard
Lemov, D., Atkins, N. (2014). Teach Like A Champion 2.0. John Wiley & Sons Inc
Reader: Musiceren kun je leren
Robinson, K., Aronica, L. (2014). Creatieve Scholen. Spectrum
Elliott, D. (1995). Music Matters. Oxford University Press
Digitaal verslag, gesprek en schriftelijke toets
Deadline
15-01-2020

Toetsduur

2 uur (schriftelijke toets)

Weging
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Inhoud van de toetsen
Digitaal verslag
Verslag waarin methodiek, stage en onderwijspedagogiek zijn geïntegreerd. Het digitale verslag bestaat uit lesvoorbereidingen,
eigen lesmateriaal (speelstukken, liedrepertoire, luisteropdrachten, etc.), methodiek/didactiek/ opdrachten, onderwijspedagogiek opdrachten, observatieverslagen, eventueel videomateriaal, lesevaluaties, reflecties en beschouwing.
Voortgangsgesprek
Docenten Methodiek/didactiek en onderwijspedagogiek voeren een gesprek over dit verslag met je.
Schriftelijke toets
• Je arrangeert een kort speelstuk op drie verschillende musiceerniveaus voor vo onderbouw.
• Je verantwoordt didactische keuzes gekoppeld aan de eigen stagelespraktijk.
• Je verwoordt een aantal theorieën en technieken uit Het Didactische Werkvormen boek of reader Musiceren kun je Leren.
Je licht de uitgangspunten en aanpak van Marsalis On Music (ritme en vorm, structuur) toe.
• Je geeft je visie te geven op het begrip creativiteit zoals verwoord in Do Schools Kill Creativity (Sir Ken Robinson).
• Je werkt een casus uit, gericht op de stagelespraktijk.
Beoordelingscriteria
• Je activiteiten en opdrachten voor onderwijspedagogiek (presentaties, observaties) dienen minimaal als voldoende te zijn
beoordeeld.
• Evaluaties, reflecties en beschouwingen dienen minimaal als voldoende te zijn beoordeeld.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Methodiek 2

Module

Code Osiris

 Methodiek 2 sem 2 VO OB
 Methodiek 2 sem 2 VO OB Schriftelijke toets
Methodiek/didactiek is het kernvak van de opleiding Docent Muziek. Daar wordt geleerd hoe je les kunt
geven in het vak muziek. Het gaat daarbij om twee zaken: hoe maak je een les en hoe geef je die les? Het
eerste wordt methodiek genoemd, het tweede didactiek. Muzikale context en activerende didactiek:
vrijwel alle onderdelen van de studie komen nu samen. Immers wat bij vakken als bijvoorbeeld theorie,
practicum lichte muziek en componeren aan de orde komt wordt bij methodiek in een lesklaar jasje gegoten.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
Kleine groepsles

Jaar, semester

2.2

EC

Docent

Matthijs Giesberts

Resultaatschaal
Portfolio
Schriftelijke toets

Omschrijving

Methodiek:
1,5 ECTS
Schriftelijke
toets: 1 ECTS
O/V/G
Numeriek

Competenties

Inhoud & relatie met werkveld
Lieddidactiek & Componeren en arrangeren staat in Methodiek 2 centraal. Je krijgt te maken met verschillende onderdelen:
werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum.
In het eerste deel van deze module gaan we in op lieddidactiek, in het tweede deel op componeren en arrangeren van musiceermateriaal. Daarnaast wordt vakliteratuur over visies op het vak muziek besproken.
Verbinding met andere leergebieden
Onderwijskunde, pedagogiek, liedbegeleiding, koor, MTV, ICT en de stage/oriëntatie.
Leerdoelen
Je kunt:
• Toelichten hoe je een klas met leerlingen in het vo onderbouw kunt inspireren en motiveren.
• Toelichten hoe je werkvormen kunt afstemmen op specifieke lesdoelen en dit toepassen in je lesvoorbereiding.
• Te kennen geven hoe je rekening kunt houden met basisbehoeften van iedere leerling en weet hoe je je lessen daarop af
kunt stemmen.
• Het verschil tussen spanning en ontspanning tijdens het lesgeven herkennen en benoemen.
• Je visie op kunstonderwijs - en muziekonderwijs in het bijzonder - formuleren.
Ingangseisen

Methodiek en stage in de eerste periode dienen naar behoren te zijn afgesloten.

Bronnen & literatuur

Toetsvorm

Hoogeveen, P, Hoogeveen, J. (2014). Het didactische werkvormen boek. Koninklijke Van Gorcum BV
Marsalis On Music (1995) DVD Hal Leonard
Lemov, D., Atkins, N. (2014). Teach Like A Champion 2.0. John Wiley & Sons Inc
Reader: Musiceren kun je leren
Robinson, K., Aronica, L. (2014). Creatieve Scholen. Spectrum
Elliott, D. (1995). Music Matters. Oxford University Press
Portfolio en schriftelijke toets
Deadline
15-06-2020

Toetsduur

2 uur (schriftelijke toets)

Weging
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Inhoud van de toetsen
Digitaal verslag
Verslag waarin methodiek, stage en onderwijspedagogiek zijn geïntegreerd. Het digitale verslag bestaat uit lesvoorbereidingen,
eigen lesmateriaal (speelstukken, liedrepertoire, luisteropdrachten, etc.), methodiek/didactiek/ opdrachten, onderwijspedagogiek opdrachten, observatieverslagen, eventueel videomateriaal, lesevaluaties, reflecties en beschouwing.
Voortgangsgesprek
Docenten Methodiek/didactiek en onderwijspedagogiek voeren een gesprek over dit verslag met je.
Schriftelijke toets
• Je geeft de fases aan voor het aanleren van een lied/koorstuk in vo onderbouw/bovenbouw
• Je verantwoordt didactische keuzes die gekoppeld zijn aan je stagelespraktijk te
• Je benoemt kenmerken van specifieke werkvormen in relatie tot doelstellingen
• Je licht de uitgangspunten en aanpak van Marsalis On Music (ritme en vorm, structuur) toe
• Je werkt een casus gericht op de stagelespraktijk uit.
Beoordelingscriteria
• Je activiteiten en opdrachten voor methodiek (lesvoorbereidingen, materiaal, observaties) dienen minimaal als voldoende te
zijn beoordeeld.
• Evaluaties, reflecties en beschouwingen dienen minimaal als voldoende te zijn beoordeeld.
• Je schriftelijk tentamen is als voldoende beoordeeld.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Methodiek 2

Module

Methodiek 2, sem 2 PO BB
Methodiek 2 sem 2 PO Zangtoets
Methodiek/didactiek is het kernvak van de opleiding Docent Muziek. Daar wordt geleerd hoe je les kunt
geven in het vak muziek. Het gaat daarbij om twee zaken: hoe maak je een les en hoe geef je die les? Het
eerste wordt methodiek genoemd, het tweede didactiek. In dit kernvak komen vrijwel alle onderdelen
van de studie samen. Immers wat bij vakken als bijvoorbeeld theorie, practicum lichte muziek en componeren aan de orde komt, wordt bij methodiek in een lesklaar jasje gegoten.

Omschrijving

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Kleine groepsles

Methodiek:
1,5 ECTS
Zangtoets: 1
ECTS
VD/NVD
Kwalificerend

Competenties

Musicus Didacticus
Pedagoog Organisator

Jaar, semester

2.2

EC

Docent

Julia Stegeman

Resultaatschaal
Portfolio
Zangtoets

Inhoud & relatie met werkveld
Deze module gaat over de didactiek en methodiek in de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs (9-12 jaar).
We bekijken methoden en praktische lesvoorbeelden. In aansluiting op de voorgaande modulen is er geruime aandacht voor de
opbouw van een les en het maken van lesvoorbereidingen. Je krijgt te maken met verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum. Er is een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en de stage/oriëntatie.
Verbinding met andere leergebieden
Deze module staat direct in verbinding met de Stage PO (midden- en bovenbouw) en Onderwijspedagogiek.
Leerdoelen
• Je kent de praktijk van de vakdocent muziek in de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.
• Je kunt een les bedenken en een voorbereiding maken voor:
o
een lied met een bijbehorende werkvorm, een deel van een les met gebruik van het instrumentarium, een les met een
luistervoorbeeld en opdracht met evaluatie door de leerlingen, een les met gebruik van je primair instrument en een les
waarin muzieknotatie aan bod komt (grafisch en traditioneel).
• Je kunt een midden- en bovenbouw les bedenken en uitwerken in het voorgeschreven format.
• Je kunt goede les- en leerdoelen formuleren en in de uitwerking uitgaan van het denken en handelen van de doelgroep.
• Je denkt na over je artisticiteit bij het ontwerpen en uitwerken van een les.
• Je kent 'de' zes verschillende lied-aanleertechnieken en kunt een deel hiervan tijdens een zangtoets inzetten.
Ingangseisen

Methodiek en stage in de eerste periode dienen naar behoren te zijn afgesloten.

Bronnen & literatuur

•

Toetsvorm

Toetsduur

Haverkort F, Lei, van der R, Noordam, L (2009). Eigen-Wijs, liedbundel voor kinderen van 4-12 jaar
Uitgeverij: St ter bevordering van Muzikale Vorming
• Haverkort F, Lei, van der R, Noordam, L (2016). Muziek Meester. Uitgeverij ThiemeMeulenhoff BV
• Hand-outs tijdens de lessen.
Verslag en een zangtoets
Deadline
14-06-2020
(in overleg met
vo
Zangtoets: 20 minuten per student, aanwezig
Weging
n.v.t.
zijn tijdens alle toetsen van medestudenten
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Inhoud van de toetsen
Digitaal verslag
Verslag waarin je methodiek, stage en onderwijspedagogiek integreert. Je digitale verslag bestaat uit lesvoorbereidingen, eigen
lesmateriaal (speelstukken, liedrepertoire, luisteropdrachten, etc.), methodiek/didactiek/ opdrachten, onderwijspedagogiek opdrachten, observatieverslagen, eventueel videomateriaal, lesevaluaties, reflecties en beschouwing.
Voortgangsgesprek
Docenten Methodiek/didactiek en onderwijspedagogiek voeren een gesprek over dit verslag met je.
Zangtoets
Een week van tevoren krijg je een lied en doelgroep toegewezen, en je bereidt oor om in 20 minuten aan de hand van een zorgvuldig gekozen lied-aanleertechniek een (deel) van het lied aan te leren aan de groep.

Beoordelingscriteria
• Je activiteiten en opdrachten voor methodiek (lesvoorbereidingen, materiaal, observaties) dienen tenminste als voldoende
te zijn beoordeeld.
• Evaluaties, reflecties en beschouwingen dienen tenminste als voldoende te zijn beoordeeld
• Je zangtoets is tenminste als voldoende beoordeeld
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Stage 2

Module

Stage VO OB 2 sem 1

Omschrijving

Het vak Stage zorgt voor een actieve kennismaking met de beroepspraktijk van de Docent Muziek in haar
volle breedte, van het primair en voortgezet onderwijs, tot het buitenschoolse werkveld. In de stage zijn
alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot didactische en pedagogische kennis en vaardigheden.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

2 sem 1

EC

3

Docent

Matthijs Giesberts

Resultaatschaal

O/V/G

Tweetallen

Inhoud & relatie met werkveld
Gedurende het gehele tweede studiejaar staat het ontwikkelen van basisvaardigheden in het klassikaal lesgeven centraal. Het
gaat dan daarbij om zowel onderwijskundig en pedagogisch handelen als om muzikaal didactische en methodische vaardigheden.
Je leert bijvoorbeeld les te geven aan de hand van een plan, directe instructie te geven, verschillende (muzikale) werkvormen te
hanteren en omgaan met didactisch/methodisch materiaal. Er worden ook lesobservaties uitgevoerd die in de methodiek/didactieklessen en onderwijspedagogieklessen voorbereid.
Je gaat praktisch aan het werk in de onderbouw van een school voor voortgezet onderwijs. Er zullen (delen) van lessen worden
uitgevoerd die in de methodiek/didactieklessen zijn ontworpen, waaronder een lessenserie over Ritme, Melodie of Vorm & Structuur.
De precieze invulling van je stage wordt bepaald in overleg met je stagementor. Iedere school is immers verschillend en jouw
stage hangt dus samen met de inhoud van aanpak van het muziekonderwijs van de betreffende school.
Verbinding met andere leergebieden
De stage wordt vooral vanuit methodiek/didactiek ondersteund. Bij dit vak worden bijvoorbeeld praktische vaardigheden geoefend en worden de stageopdrachten voorbereid. Ook bij onderwijspedagogiek wordt de stage zowel praktisch als theoretisch
voorbereid.
Leerdoelen
• Je: kunt (een gedeelte van) een klassikaal gerichte muziekles geven (met inbegrip van zingen, improviseren, luisteren,
componeren, bewegen), daar geschikt materiaal voor vinden en op muzikale en adequate wijze omgaan met repertoire en
instrumentarium.
• Je kunt liedjes op de piano begeleiden.
• Je toont je enthousiast voor je vak en bent je bewust van het muzikale rolmodel.
• Je laat een positieve houding naar leerlingen toe zien en realiseert een sfeer waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
• Je kunt een les voorbereiden (tijd, doelen, middelen, structuur) en uitvoeren en gemaakte keuzes verantwoorden.
• Je past principes van directe instructie en activerende werkvormen toe.
• Je laat in je houding, stem, instructies, corrigerend optreden zien dat je leiding kunt geven aan de klas in standaardsituaties.
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen en functioneren als docent, de eigen ontwikkeling en hebt oog voor groeimogelijkheden.
Ingangseisen
Methodiek en stage van het propedeusejaar dienen naar behoren te zijn afgesloten.
Bronnen & literatuur

Lesvoorbereidingsformulier leerjaar 2, Reflectieformulier leerjaar 2

Toetsvorm

Digitaal verslag en voortgangsgesprek

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

Gesprek: 30 minuten

Weging

n.v.t.
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Inhoud van de toetsen
Digitaal verslag
Verslag waarin methodiek, stage en onderwijspedagogiek zijn geïntegreerd. Het digitale verslag bestaat uit lesvoorbereidingen,
eigen lesmateriaal (speelstukken, liedrepertoire, luisteropdrachten, etc.), methodiek/didactiek/ opdrachten, onderwijspedagogiek opdrachten, observatieverslagen, eventueel videomateriaal, lesevaluaties, reflecties en beschouwing.
Voortgangsgesprek
Docenten Methodiek/didactiek en onderwijspedagogiek voeren een gesprek over dit verslag met je.
Beoordelingscriteria
• Je hebt voldoende aantal stage- uren en activiteiten.
• Al je stage activiteiten (lesvoorbereidingen, materiaal, observaties dienen tenminste als voldoende te zijn beoordeeld.
• De evaluaties en reflecties dienen tenminste als voldoende te zijn beoordeeld.
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Vak

Stage 2

Module

Stage 2 sem 2 VO OB

Omschrijving

Het vak Stage zorgt voor een actieve kennismaking met de beroepspraktijk van de Docent Muziek in haar
volle breedte, van het primair en voortgezet onderwijs, tot het buitenschoolse werkveld. In de stage zijn
alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot didactische en pedagogische kennis en vaardigheden.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

2 sem 2

EC

2

Docent

Matthijs Giesberts

Resultaatschaal

O/V/G

Tweetallen

Inhoud & relatie met werkveld
Gedurende het gehele tweede studiejaar staat tijdens de stage het ontwikkelen van basisvaardigheden in het klassikaal lesgeven
centraal. Het gaat dan daarbij om zowel onderwijskundig en pedagogisch handelen als om muzikaal didactische en methodische
vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld les te geven aan de hand van een plan, directe instructie te geven, verschillende (muzikale)
werkvormen te hanteren en omgaan met didactisch/methodisch materiaal. Er worden ook lesobservaties uitgevoerd die in de
methodiek/didactieklessen en onderwijspedagogieklessen voorbereid.
Je gaat praktisch aan het werk in de onderbouw van een school voor voortgezet onderwijs, aansluitend op de eerste stageperiode. Je voert weer delen van lessen worden uit, die in de methodiek/didactieklessen zijn ontworpen, waaronder een lessenserie
rondom Ritme, Melodie of Vorm & Structuur.
De precieze invulling van je stage wordt bepaald in overleg met je stagementor. Iedere school is immers verschillend en jouw
stage hangt dus samen met de inhoud van de aanpak van het muziekonderwijs van de betreffende school.
Verbinding met andere leergebieden
De stage wordt vooral vanuit methodiek/didactiek ondersteund. Tijdens deze lessen worden bijvoorbeeld praktische vaardigheden geoefend en worden de stageopdrachten voorbereid. Ook bij onderwijspedagogiek wordt de stage zowel praktisch als theoretisch voorbereid.
Leerdoelen
•
Je kunt (een gedeelte van) een klassikaal gerichte muziekles geven (met inbegrip van zingen, improviseren, luisteren,
componeren, bewegen), daar geschikt materiaal voor vinden en op muzikale en adequate wijze omgaan met repertoire en
instrumentarium.
• Je kunt liedjes op de piano begeleiden.
• Je toont je enthousiast voor je vak en bent je bewust van het muzikale rolmodel.
• Je laat een positieve houding naar leerlingen toe zien en realiseert een sfeer waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
• Je kunt een les voorbereiden (tijd, doelen, middelen, structuur) en uitvoeren en gemaakte keuzes verantwoorden.
• Je past principes van directe instructie en activerende werkvormen toe.
• Je laat in je houding, stem, instructies, corrigerend optreden zien dat je leiding kunt geven aan de klas in standaardsituaties.
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen en functioneren als docent, de eigen ontwikkeling en hebt oog voor groeimogelijkheden.
Ingangseisen

Methodiek en stage van het propedeusejaar dienen naar behoren te zijn afgesloten.

Bronnen & literatuur

Lesvoorbereidingsformulier leerjaar 2, Reflectieformulier leerjaar 2

Toetsvorm

Digitaal verslag en voortgangsgesprek

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

30 minuten

Weging

n.v.t.
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Inhoud van de toetsen
Digitaal verslag
Verslag waarin methodiek, stage en onderwijspedagogiek zijn geïntegreerd. Het digitale verslag bestaat uit lesvoorbereidingen,
eigen lesmateriaal (speelstukken, liedrepertoire, luisteropdrachten, etc.), methodiek/didactiek/ opdrachten, onderwijspedagogiek opdrachten, observatieverslagen, eventueel videomateriaal, lesevaluaties, reflecties en beschouwing.
Voortgangsgesprek
Docenten Methodiek/didactiek en onderwijspedagogiek voeren een gesprek over dit verslag met je.
Beoordelingscriteria
• Je hebt voldoende aantal stage- uren en activiteiten.
• Al je stage activiteiten (lesvoorbereidingen, materiaal, observaties dienen tenminste als voldoende te zijn beoordeeld.
• De evaluaties en reflecties dienen tenminste als voldoende te zijn beoordeeld.
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Vak

Stage 2

Module

Stage 2 sem 2 PO BB

Omschrijving

Het vak Stage zorgt voor een actieve kennismaking met de beroepspraktijk van de Docent Muziek in haar
volle breedte, van het primair en voortgezet onderwijs, tot het buitenschoolse werkveld. In de stage zijn
alle voor het beroep gevraagde competenties aanwezig, van muzikaal ambacht, tot didactische en pedagogische kennis en vaardigheden.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm
Competenties

Jaar, semester

2 sem 2

EC

2

Docent

Julia Stegeman

Resultaatschaal

VD/NVD

Individueel of in
tweetallen
…..

Inhoud & relatie met werkveld
In deze module ga je praktisch aan het werk op een basisschool. Je voert (delen van) lessen uit die in de methodiek/didactiek-les
zijn ontworpen en op papier gezet. Je onderzoekt welke middelen een groepsleerkracht heeft om de groep te leren kennen en
om deze te begeleiden, (denk bijv. aan een individueel handelingsplan van een leerling). Je probeert zoveel mogelijk werkvormen
uit die in de methodiekles zijn besproken. Door je eigen instrument en de artistieke kwaliteiten in te zetten in de stage, word je
uitgedaagd om muzikale lessen te geven.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek/didactiek: deze les staat in dienst van de stage, veel besproken werkvormen worden in de stage praktisch gemaakt.
Ook bij onderwijspedagogiek wordt de stage zowel praktisch als theoretisch voorbereid. Liedbegeleiding: Afhankelijk van het aanvangsniveau van de student zet hij/zij dit in de stage in. Primair instrument: tenminste een les zal gaan over het primair instrument, dit zal ook besproken worden in de les waardoor de student een beeld heeft van wat er waardevol is om te laten horen en
(evt.) in welke vorm.
Leerdoelen
Naast doelstellingen zoals in voorafgaande stageperioden zijn benoemd, kun je:
• Een lied zingen met de klas en daarbij verschillende werkvormen gebruiken.
• Een deel van een les geven met gebruik van instrumentarium.
• Een luisteropdracht doen en deze bespreken met de leerlingen.
• Een les geven met gebruik van je primair instrument.
• Notatie (grafisch en traditioneel) verwerken in een van je lessen.
Ingangseisen

…

Bronnen & literatuur

Materiaal uitgedeeld in de lessen Methodiek/ Didactiek

Toetsvorm

Digitaal verslag en voortgangsgesprek

Deadline

14-06-2019

Toetsduur

Voortgangsgesprek 30 minuten

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toetsen
Digitaal verslag
Verslag waarin methodiek, stage en onderwijspedagogiek zijn geïntegreerd. Het digitale verslag bestaat uit lesvoorbereidingen,
eigen lesmateriaal (speelstukken, liedrepertoire, luisteropdrachten, etc.), methodiek/didactiek/ opdrachten, onderwijspedagogiek opdrachten, observatieverslagen, eventueel videomateriaal, lesevaluaties, reflecties en beschouwing.
Voortgangsgesprek
Docenten Methodiek/didactiek en onderwijspedagogiek voeren een gesprek over dit verslag met je.
Beoordelingscriteria
• Je hebt voldoende aantal stage- uren en activiteiten.
• Al je stage activiteiten (lesvoorbereidingen, materiaal, observaties dienen tenminste als voldoende te zijn beoordeeld.
• De evaluaties en reflecties dienen tenminste als voldoende te zijn beoordeeld.
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Vak

Studievoortgang 2

Module

Studievoortgang 2

De bijeenkomsten studievoortgang en studievaardigheden dienen voor de ondersteuning van de studie. Naast algemene zaken
(actualiteiten, vernieuwingen, enzovoort) worden evaluaties uitgevoerd en wordt individuele studiehulp geboden. Daarnaast
wordt hulp geboden bij jaargroep-specifieke taken en opdrachten. Een goede docent kan de studievoortgang van leerlingen begeleiden en coachen. Hiervoor heeft hij studievaardigheden nodig om ook zijn eigen leerproces te sturen.

2.1 en 2.2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Groepsles

EC

1

Competenties

…..

Margriet van
Resultaatschaal
Vd/nvd
Duijvenbode
Inhoud & relatie met werkveld
Tijdens de bijeenkomsten staan actuele zaken en toekomstige zaken centraal. Daarnaast vinden evaluaties plaats van de kwaliteit
van de studie en van projecten. Minimaal twee keer per jaar (september en februari) worden er individuele gesprekken gevoerd
met de studenten over welzijn en voortgang van de studie. Je kunt tijdens deze lessen vragen stellen en met elkaar in gesprek
gaan over de studie. In deze lessen is ruimte voor je inbreng, onderwerpen die je wil bespreken (denk aan stages, groepsdynamiek binnen de klas, etc.).
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, stage.
Leerdoelen
• Je leert je eigen weg te vinden tijdens de studie en kunt bijtijds hulp inroepen.
• Je bent steeds voldoende geïnformeerd over actuele en toekomstige studiezaken.
• Je bent in staat om kritisch mee te denken over deze studiezaken in het belang van je ontwikkeling en in die van de studie.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

80% aanwezigheid groepsbijeenkomsten

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets - n.v.t
Beoordelingscriteria
• Je presentie tijdens groepsbijeenkomst (80% minimaal).
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Vak

Ondernemerschap 2

Module

Ondernemerschap 2

Omschrijving

In de praktijk krijgt de docent muziek vaak met organisatie te maken. Van het organiseren van muzikale
producties, het in de markt zetten van eigen materiaal, tot en met overleg in de sectie (kunstvakken).
Dat vraagt inzicht in samenwerkingsprocessen, taken en strategieën.

Code Osiris
Jaar, semester

2.1 en 2.2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Groepsles

EC

1

Competenties

…..

Docent

Margriet van
Resultaatschaal
Duijvenbode e.a.
Inhoud & relatie werkveld
Aan de hand van het document Takenlijst VSA + Lokaalbeheer 2e jaar en ondersteuning in het Studievoortgangoverleg organiseren je samen met je medestudenten de projectweken en voorspeelavonden Docent Muziek van het collegejaar en beheren jullie
de lokalen M205 en M206 en het instrumentarium.
Bij de aanloop naar The Case wordt – mede in overleg met de regisseur – bekeken welk deel van de organisatie in handen komt
van de studenten 2e jaar. Bij de aanloop naar het Dirigeerproject wordt – mede in overleg met de studenten 3e jaar – bekeken
welk deel van de organisatie in handen komt van de studenten 2e jaar.
In deze lessen krijgen de studenten informatie over het werken als ondernemen, denk hierbij aan het schrijven van facturen, starten van een eigen bedrijf, etc.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, stage.
Leerdoelen
• Je hebt inzicht in de organisatie van projectweken, voorspeelavonden, open dag en diplomering (brainstormen, uitdenken,
overleggen, communiceren, handelen, uitvoeren).
• Je hebt inzicht in lokaal- en instrumentariumbeheer.
• Je hebt inzicht in het proces van samenwerken en je rol daarin.
• Je hebt inzicht in het maken van een begroting en het bijhouden van een boekhouding.
• Je bent in staat om aan te geven waar je kracht ligt, en op welk gebied je leerdoelen liggen.
Ingangseisen

-

Bronnen & literatuur

-

Toetsvorm

n.v.t

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets - n.v.t.
Beoordelingscriteria
• De mate van je actieve deelname.
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Projecten 2

Module

Project Cultreis 2

Omschrijving

Het is van belang dat een Docent Muziek (bevoegd docent CKV) op de hoogte is van de activiteiten op het
gebied van alle kunsten in de regio. Aan de ene kant voor de eigen ontwikkeling maar vooral ook voor het
onderwijs dat hij gaat geven (geschiktheid, toegankelijkheid, didactische en methodische mogelijkheden).
Docenten Muziek (met bevoegdheid CKV) moeten kunnen optreden als cultureel makelaar, de school
staat dan in het centrum staat van een zelf te vormen cultureel netwerk. Deze situatie wordt jaarlijks 'nagespeeld', waarbij de derde-/vierdejaars studenten een cultureel programma op locatie opzetten voor de
overige studenten van de afdeling.

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

5-daagse reis

Competenties

…..

Jaar, semester

2.1

EC

2

Docent

Gastdocent

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud &relatie werkveld
Van maandagochtend tot en met vrijdagavond neem je deel aan een breed cultureel programma vol workshops, voorstellingen,
bezichtigingen en opdrachten. Naast muziek staat een kunstdiscipline gedurende de week centraal. Je voert (disciplinegerichte)
opdrachten uit, woont workshops bij en hebt aandacht voor de betreffende discipline op CKV-niveau. Materiaal wordt bestudeerd.
Verbinding met andere leergebieden
Verbinding met ondernemerschap, methodiek VO, Koor en presentatietechniek.
Leerdoelen
Voor alle studenten (1&2&3&4):
• Ervaring opdoen met diverse culturele ervaringen en inzicht krijgen in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).
Voor de organiserende studenten (3e /4e jaar):
• Voorbereiding in 3e jaar en uitvoering in 4e jaar): ervaring opdoen met cultureel-organisatorische vaardigheden en inzicht krijgen in het cultureel makelaarschap.
Voor studenten 1e jaar tot en met 4e jaar:
• In zicht krijgen in andere kunstdisciplines, ook in relatie tot de eigen discipline muziek.
• Inzicht krijgen in het vak CKV.
• In staat zijn om zelfstandig opdrachten te ontwerpen voor CKV.
Ingangseisen

-

Bronnen & literatuur

Materiaal dat tijdens de reis wordt aangeboden.

Toetsvorm

n.v.t.

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets - n.v.t.
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als je hebt meegedaan aan de cultreis.
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Vak

Projecten 2

Module

The Case 2

Omschrijving

Een grote voorstelling leren organiseren, gecombineerd met het werken aan een goed artistiek product
maakt The Case tot een belangrijk evenement. In de praktijk komt het opzetten en uitvoeren van voorstellingen e.d. veelvuldig voor. The Case is tevens het platform om eigen composities en arrangementen
te kunnen uitvoeren, alsmede voor het koor, ensembles en bands. The Case is bij uitstek de gelegenheid
om tot persoonlijke groei te komen (overwinnen van blokkades zoals gêne, podium- en presentatieangst,
en groeien op het gebied van samenwerken, organiseren, voor jezelf opkomen en presenteren).

Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Competenties

Jaar, semester

2.2

EC

1

Docent

Gast-regisseur, diverse
(gast) docenten

Resultaatschaal

VD/NVD

Projectweken:
Groep en individueel
…..

Inhoud & relatie met werkveld
Gedurende drie weken per cursusjaar werk je in samenwerking met alle studenten van de afdeling aan de grote voorstelling: een
voorbereidingsweek (begin januari) en twee projectweken met voorstellingen (februari/maart). Je bereid je in de voorafgaande
en tussenliggende weken voor op de voorstelling. Vanaf oktober worden er meerdere commissies samengesteld uit studenten,
de regisseur, de coördinator van de afdeling, studenten van de afdeling Art of Sound en een medewerker van de Kees van
Baarenzaal. De projectweken worden afgesloten met een try-out (waarbij scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio worden
uitgenodigd), enkele voorstellingen en tot slot een evaluatie door de gehele afdeling (2 weken nadien). Je werkt gedurende het
traject (vooraf, tussentijds en achteraf) aan een vorm van reflectie om zich bewust te worden van zijn leerproces.
Verbinding met andere leergebieden
Methodiek, primair instrument, koor, ensemblepracticum, zang, creatief schrijven, ondernemerschap.
Het project The Case staat evenals het project Cultreis jaarlijks op het programma. Tussen deze projecten is er een inhoudelijke
relatie. Bij iedere Case wordt geprobeerd om datgene wat de studenten op praktisch gebied hebben geleerd bij project Cultreis
een toepassing te geven. Dat levert muziektheater met bijvoorbeeld film of dans op. Muziek staat centraal.
Leerdoelen
• Je kunt je leerdoelen stellen op het gebied van ideeën ontwikkelen en uitvoeren / organiseren / presenteren / muzikale en
artistieke vaardigheden / persoonlijke groei (op gebied van blokkades, samenwerken, jezelf kenbaar maken, e.d.) en gedurende het proces van The Case bewaken en evalueren (inclusief nieuwe leerdoelen formuleren voor de tijd erna).
• Je kunt in samenwerking met anderen een productie organiseren en uitvoeren.
• Je verbreedt je kennis en inzicht op het gebied van buitenschoolse activiteiten.
• Je leert verschillende muziektheaterconcepten en regiestijlen kennen en ervaren.
• Je verbreedt je kennis op het gebied van presentatietechnieken.
• Je gebruikt het podium van The Case om je op artistiek gebied zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen.
Ingangseisen

n.v.t.

Bronnen & literatuur

Toetsvorm

Divers: eigen arrangementen, composities, beeldmateriaal, rekwisieten, instrumentarium, theaterzaal
e.d.
De student werkt gedurende het traject (vooraf, tussentijds en achteraf) aan een vorm van reflectie om
zich bewust te worden van zijn leerproces.
n.v.t.
Deadline
n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets - n.v.t.
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Beoordelingscriteria
Je deelname en actieve participatie.
Je werkt zelfstandig aan een vorm van reflectie.
Indien niet is voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling krijg je, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak of
moet je de module overdoen.
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Keuzevakken 2

Vak




Module

Omschrijving

Keuzevak 2 gitaarpracticum
Keuzevak 2 drumpracticum

De gitaar en de drums zijn veelgebruikte instrument in het po en vo. Daarom is het belangrijk dat iedere
student de basis begeleidingvaardigheden op de gitaar en drums ontwikkelt. In de keuzevakken gaat de
student zich verder ontwikkelen op gitaar of drums.

Code Osiris
Jaar, semester

2 sem 2

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

EC

2

Competenties

Individueel of in
tweetallen
…..

Docent

Ruben van Roon,
Resultaatschaal
VD/NVD
Jeroen Schaap
Inhoud & relatie met werkveld
Je werkt in keuze vakken gitaar of drums aan persoonlijke leerdoelen, deze zijn gerelateerd aan de leerdoelen van de vakken gitaarpracticum en drumpracticum uit het propedeusejaar.
Verbinding met andere leergebieden
Ensemble, stage, zang practicum.
Leerdoelen
Er wordt bij gitaar gelet op:
• De juiste houding, akkoorden, slagjes en tokkels om jezelf te begeleiden.
• Het lezen en spelen van akkoordschema's, tablatuur en notenbeeld wordt behandeld.
• Het spelen van kinderliedjes in verschillende muziekstijlen op de gitaar.
Naast de basistechnieken die worden behandeld wordt ook gekeken naar specifieke stijleigen gitaartechnieken.
• Er wordt bij drums gelet op:
• Het spelen en interpreteren van drumcharts.
• Het schrijven van een drumchart van bestaand liedje met behulp van Sibelius.
• Het kennismaken met het geven van slagwerklessen aan groepen (beoordeling gebeurt in semester 6).
Ingangseisen

Je hebt gitaarpracticum 1 en drumpracticum 1 met minimaal een voldoende afgerond.

Bronnen en literatuur

Per keuzevak anders

Toetsvorm
Toetsduur

De module wordt afgesloten met een individueel
voorspeelmoment, beoordeeld door de docent.

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Beoordelingscriteria
Je bent minimaal 80% aanwezig en voldoet aan de opdrachten die tijdens de keuzelessen van je gevraagd worden.
In het voorspeelmoment laat je zien dat je de vaardigheden waaraan in de lessen is gewerkt beheerst.
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Vak

Keuzevakken 2

Module

Musiceerlab keuze 2

Omschrijving

Wat betekent creativiteit voor muziekdocenten? En speelt creativiteit een belangrijke rol in
muziekeducatie? Alhoewel de definitie van creativiteit vaag en niet eenduidig is, is educatie zonder
creativiteit ondenkbaar. Creativiteit wordt vaak gezien als het hart van educatie. Educatie en creativiteit
hebben een aantal dingen gemeen: de noodzaak om van het vaste plan af te wijken, te improviseren en
belangrijk: de rol van de ANDER. Zonder ander immers geen educatie of creativiteit: beide ontlenen hun
bestaansrecht aan samenwerking en uitwisseling.

Code Osiris

In de cursus onderzoek en ontwikkel je het idee van creativiteit in relatie tot pedagogiek. Studenten
worden uitgenodigd om te leren door `samen te doen’, door middel van een serie workshops. Door het
analyseren, maken, delen, herontwikkelen van elkaars ideeen, zullen studenten de kans krijgen de
betekenis, waarde, rol en de functie van creativiteit binnen pedagogiek te overdenken.
Voertaal
Engels
Werkvorm
Groepsles

Jaar, semester

2.2

EC

2

Docent

Cristiano Viviani

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

…..

Inhoud
De cursus is verdeeld in drie delen, waardoor studenten kunnen kennis maken met bestaande ideeën, hun eigen ideeën kunnen
ontwikkelen en, het meest belangrijk, de ideeën en pedagogische strategieën van anderen kunnen veranderen, overnemen en
opnieuw uitvinden.
In het eerste deel geven studenten hun mening op bestaand materiaal (video), ze gaan zelf aan de slag met bestaande workshops, ze voeren deze samen uit en leiden deze zelf, met als doel te leren door het samen te doen. Ze worden uitgedaagd kritisch
over het bestaande materiaal te denken en zichzelf te evalueren.
In het tweede deel focust de student op het zelf ontwikkelen van een eigen, originele workshop, de lessen en ervaringen uit het
eerste deel helpen hierbij. In het derde deel proberen studenten elkaars materiaal uit, en worden ze uitgedaagd om elkaars werk
door te ontwikkelen, opnieuw uit te vinden, te veranderen en als groep de originele workshop te herdefiniëren.
Leerdoelen
Aan het eind van de module heeft de student theoretisch en praktische inzichten verworven om een workshop te ontwerpen en
uit te voeren die impliciet of expliciet gaat over creativiteit. De student heeft ook inzichten in leiderschap en strategieën om een
creatief proces te stimuleren. De student kan kritisch naar zijn eigen materiaal kijken en reflecteren op zijn ontwikkeling.
Ingangseisen
Je hebt Musiceerlab 2 met een voldoende afgerond
Bronnen & literatuur

De studenten zorgen voor een eigen instrument dat tijdens de workshops bespeeld kan worden. In de
cursus wordt audio en video materiaal uitgereikt.

Toetsvorm

n.v.t

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets - n.v.t.
Beoordelingscriteria
• Je dient wekelijk je materialen voor te bereiden en te presenteren
Dit huiswerk, plus een 80% actieve aanwezigheid bepaalt of je slaagt.
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Modulenbeschrijvingen JAAR 3
Vak

Primair instrument 3

Module

Primair instrument 3 sem 1
The Case primair instrument 3 sem 1

Code Osiris

Een docent muziek moet een goed musicus zijn. Hij kan zijn vak pas goed uitoefenen als hij zich in voldoende
mate artistiek en muzikaal heeft ontwikkeld. In alle onderwijsleersituaties is hij voortdurend een voorbeeld,
waarbij zijn eigen muzikale vuur de aanzet zal zijn om tot musiceren, componeren en luisteren te komen.
Daartoe zal hij gedurende zijn opleiding een professionele houding moeten ontwikkelen en een zo hoog mogelijk niveau bereiken.
Binnen de opleiding Docent Muziek kunnen de meeste instrumenten (waaronder ook zang) als hoofdinstrument worden gekozen. De student ontwikkelt in samenspraak met de docent een op maat gesneden programma, waarbij de sterkste kant van de student het uitgangspunt is en diversiteit en onbekende wegen
(out of the box) de uitdaging zijn.
Individuele les
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

Jaar 3, sem 1

ECTS

4

Docent

Vakdcocent
instrument

Resultaatschaal

VD/NVD
kwalificatie

Omschrijving

Competenties

Inhoud & relatie met werkveld
In wekelijkse, individuele lessen werk je aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie, improvisatie, samenspel,
podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden. Een docent muziek moet een goed musicus zijn. Je kunt je
vak na de opleiding pas goed uitoefenen als je je in voldoende mate artistiek en muzikaal ontwikkeld hebt. In alle onderwijsleersituaties ben je voortdurend een voorbeeld en rolmodel, waarbij het eigen muzikale vuur de aanzet moet zijn om tot
musiceren, componeren en luisteren te komen. Kunstenaarschap is daarom een kernkwaliteit!
Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude, je moet in het werkveld kunnen functioneren als
docent/musicus.Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude; je moet in het werkveld kunnen
functioneren als docent/musicus.
In het jaarlijkse muziektheater project The Case zet je je hoofdinstrument in.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een verbinding met de muziektheoretische vakken, theoretische kennis wordt toegepast op het instrument. Er is ook een
verbinding met het ensemble waarin je als musicus functioneert en met de praktische en -theoretische vakken.
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Leerdoelen
• Je hebt een constructieve, veilig voelende werkrelatie met de docent opgebouwd.
• Je hebt repertoirekennis opgebouwd.
• Je hebt je artisticiteit verder ontwikkeld.
• Je kunt kritisch naar jezelf luisteren en je bent in staat te reflecteren.
• Je bent in staat elementaire stijl- en vormkennis toe te passen bij interpretatie.
• Je verbetert je speeltechniek.
• Je hebt je stijlgevoel ontwikkeld en je kunt hoofdkenmerken toepassen.
• Je hebt je vermogen tot kritisch luisteren ontwikkeld.
• Je past je analytisch inzicht toe.
• Je hebt je vermogen tot prima vista spelen/zingen ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt je improvisatie skills ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt een effectieve studiehouding en methode ontwikkeld.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Voor met name de klassieke instrumenten krijgt de student ondersteuning van een cor-repetitor (in principe 20 m.p.2w). De
studenten die gespecialiseerd zijn in de lichte muziek worden gestimuleerd om zelf ensembles te vormen.
Het is voor studenten mogelijk om een paar keer per jaar les te nemen van een andere docent om bijvoorbeeld andere technieken/stijlen te bestuderen. Daarvoor moet de student (bij voorkeur in groepen) een aanvraag bij de coördinator inleveren. Zie
document Out of the Box - regeling.
Primair instrument 2 dient met minimaal een voldoende te zijn afgerond.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

De student heeft de beschikking over een geschikt instrument.
De benodigde etudes en voordrachtstukken worden tijdens de lessen uitgekozen en door de student aangeschaft.
Individueel tussententamen,
Deadline
n.v.t.
formulier reflectie primair
instrument
Repetities The Case

Toetsduur

15 minuten per student.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Er zijn twee toetsen:
Primair instrument 3 sem 1: voorspeelmoment van 15 minuten tijdens de les, invullen SVO formulier: 3 studiepunten
The Case primair instrument 3 sem 1: bijdrage aan repetities voor The Case: 1 studiepunt
Beoordelingscriteria
Beoordeling door de docent tijdens de les. Hierbij wordt gelet op:
• Techniek: intonatie, streek, ademhaling, register(beheersing), uitspraak, houding, vingerzetting, articulatie, motorische
ontwikkeling, klank, toonvorming en toonkleuring.
• Artisticiteit: stijlgevoel, frasering, vormgevoel, samenspel, overtuigingskracht, originaliteit, breedte en kwaliteit repertoire,
zeggingskracht, timing, sound, improvisatie, arrangementen en evt eigen composities
• Voordracht, performance
• Je presentie (80% minimaal).
De voortgangsbeschrijvingen en het voorspeelmoment moeten blijk geven van voldoende voortgang en mogelijkheden tot een
goed vervolg.
Je zet je artistieke kwaliteiten die je ontwikkelt op je primair instrument in bij de repetities van The Case
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Vak

Primair instrument 3

Module

Primair instrument 3 sem 2
The Case primair instrument 3 sem 2

Code Osiris

Een docent muziek moet een goed musicus zijn. Hij kan zijn vak pas goed uitoefenen als hij zich in voldoende
mate artistiek en muzikaal heeft ontwikkeld. In alle onderwijsleersituaties is hij voortdurend een voorbeeld,
waarbij zijn eigen muzikale vuur de aanzet zal zijn om tot musiceren, componeren en luisteren te komen.
Daartoe zal hij gedurende zijn opleiding een professionele houding moeten ontwikkelen en een zo hoog mogelijk niveau bereiken.
Binnen de opleiding Docent Muziek kunnen de meeste instrumenten (waaronder ook zang) als hoofdinstrument worden gekozen. De student ontwikkelt in samenspraak met de docent een op maat gesneden programma, waarbij de sterkste kant van de student het uitgangspunt is en diversiteit en onbekende wegen
(out of the box) de uitdaging zijn.
Individuele les
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

Jaar 3, sem 2

ECTS

4

Docent

Vakdcocent
instrument

Resultaatschaal

VD/NVD
kwalificatie

Omschrijving

Competenties

Inhoud & relatie met werkveld
In wekelijkse, individuele lessen werk je aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie, improvisatie, samenspel,
podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden. Een docent muziek moet een goed musicus zijn. Je kunt je
vak na de opleiding pas goed uitoefenen als je je in voldoende mate artistiek en muzikaal ontwikkeld hebt. In alle onderwijsleersituaties ben je voortdurend een voorbeeld en rolmodel, waarbij het eigen muzikale vuur de aanzet moet zijn om tot
musiceren, componeren en luisteren te komen. Kunstenaarschap is daarom een kernkwaliteit!
Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude, je moet in het werkveld kunnen functioneren als
docent/musicus.Uit de prestaties op het primair-instrument blijkt een professionele attitude; je moet in het werkveld kunnen
functioneren als docent/musicus.
In het jaarlijkse muziektheater project The Case zet je artistieke kwaliteiten die je hebt ontwikkeld in het bespelen van je
hoofdinstrument in.
Verbinding met andere leergebieden
Er is een verbinding met de muziektheoretische vakken, theoretische kennis wordt toegepast op het instrument. Er is ook een
verbinding met het ensemble waarin je als musicus functioneert en met de praktische en -theoretische vakken.
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Leerdoelen
• Je hebt een constructieve, veilig voelende werkrelatie met de docent opgebouwd.
• Je hebt repertoirekennis opgebouwd.
• Je hebt je artisticiteit verder ontwikkeld.
• Je kunt kritisch naar jezelf luisteren en je bent in staat te reflecteren.
• Je bent in staat elementaire stijl- en vormkennis toe te passen bij interpretatie.
• Je verbetert je speeltechniek.
• Je hebt je stijlgevoel ontwikkeld en je kunt hoofdkenmerken toepassen.
• Je hebt je vermogen tot kritisch luisteren ontwikkeld.
• Je past je analytisch inzicht toe.
• Je hebt je vermogen tot prima vista spelen/zingen ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt je improvisatie skills ontwikkeld (instrument gebonden).
• Je hebt een effectieve studiehouding en methode ontwikkeld.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Voor met name de klassieke instrumenten krijgt de student ondersteuning van een cor-repetitor (in principe 20 m.p.2w). De
studenten die gespecialiseerd zijn in de lichte muziek worden gestimuleerd om zelf ensembles te vormen.
Het is voor studenten mogelijk om een paar keer per jaar les te nemen van een andere docent om bijvoorbeeld andere technieken/stijlen te bestuderen. Daarvoor moet de student (bij voorkeur in groepen) een aanvraag bij de coördinator inleveren. Zie
document Out of the Box - regeling.
Primair instrument 3.1 dient met minimaal een voldoende te zijn afgerond.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

De student heeft de beschikking over een geschikt instrument.
De benodigde etudes en voordrachtstukken worden tijdens de lessen uitgekozen en door de student aangeschaft.
Overgangstentamen (15 minuten
Deadline
n.v.t.
speeltijd per student) voor een
commissie
Uitvoering The Case

Toetsduur

Overgangstentamen: 15 minuten
per student.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Er zijn twee toetsen:
Primair instrument 3 sem 2: zelf georganiseerd concert van 15 minuten voor een brede commissie: 3 studiepunten
The Case primair instrument 3 sem 2: bijdrage aan de uitvoering van The Case: 1 studiepunt
Beoordelingscriteria
Beoordeling tijdens overgangstentamen voor een commissie.Hierbij wordt gelet op:
• Techniek: intonatie, streek, ademhaling, register(beheersing), uitspraak, houding, vingerzetting, articulatie, motorische
ontwikkeling, klank, toonvorming en toonkleuring.
• Artisticiteit: stijlgevoel, frasering, vormgevoel, samenspel, overtuigingskracht, originaliteit, breedte en kwaliteit repertoire,
zeggingskracht, timing, sound, improvisatie, arrangementen en evt eigen composities
• Voordracht, performance
• Je presentie (80% minimaal).
De voortgangsbeschrijvingen en het voorspeelmoment moeten blijk geven van voldoende voortgang en mogelijkheden tot een
goed vervolg.
Je zet je artistieke kwaliteiten die je hebt ontwikkeld op je primair instrument in bij de uitvoering van The Case

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

116

Vak

Ensemblepracticum 3

Module

Ensemblepracticum 3

Omschrijving

Code Osiris

In de dagelijkse lespraktijk speelt rockmuziek een belangrijke rol. Van een docent muziek wordt gevraagd om
daar handig en bekwaam op in te spelen. Zo moet hij in staat zijn om binnen een aantal stijlen op het gehoor
te arrangeren en dus te improviseren voor een brede klas-bezetting. Tevens moet hij het popinstrumentarium en het spelen in een popensemble in voldoende mate beheersen om leerlingen daarmee op weg te helpen.
Wekelijkse les
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3, sem 1 en 2

ECTS

3

Docent

Rolf Delfos

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud
In dit jaar ligt de focus op twee onderdelen:
 Een stuk binnen de lichte muziek dan wel wereldmuziek grondig uitwerken voor de eigen groep en op papier de coaching en mogelijkheden uitwerken door het goed te vertalen naar de verschillende levels in de groep.
 Eigen stuk uitwerken en uitvoeren.
Er zullen verschillende stijlen worden behandeld, zodat er geen eenzijdig beeld ontstaat van het brede spectrum.
Het derde jaar dient uiteindelijk zelf een keuze te maken van de stukken en deze zullen worden uitgevoerd aan het eind van het
tweede semester op een nader te bepalen locatie: DM&TheCity
Leerdoelen
Algemeen
 De student kan in een ensemble omgaan met repertoire uit verschillende popstijlen, blues en wereldmuziek.
 De student kent verscheidene stromingen binnen de lichte muziek en wereldmuziek en kan gespeeld repertoire daaraan relateren.
 De student kan als bandcoach functioneren en weet waar te moeten handelen en waar met de juiste informatie voor
de dag te komen.
 De student kan omgaan met eenvoudige frameworks en deze omzetten in Sibelius.
 De student beheerst basistechnieken op bas- en slaggitaar en/of piano, keyboards en drums.
 De student kan geluidsapparatuur hanteren en een PA opstellen.
 De student kan creatief omgaan met bestaand repertoire en is in staat om dit naar behoeve van verschillende situaties
aan te passen.
Specifiek voor studiejaar 3
 Aan het eind van deze module is de student in staat om op een nog hoger niveau te improviseren op het eigen instrument op diverse schema’s. Hij neemt initiatie, toont lef, communiceert binnen de groep, is expressief in de keuze van
zijn (spel)materiaal en in staat om binnen die keuze muzikale lijnen te maken.
 Aan het eind van deze module is de student in staat om leiding te geven aan het samenspel van de groep. Tevens is hij
in staat om te verwoorden hoe hij deze vorm van leiding geven in de praktijk zal aanpakken.
 Aan het eind van deze module kan de student op niveau van de groep een arrangement maken op basis van de kenmerken van de betreffende stijl. Tevens kan hij aangeven hoe hij dit in de praktijk zal aanpakken.
 Aan het eind van deze module kan de student functioneren als volwaardig lid in de (jaargroep-) band, meerdere instrumenten ter hand nemen en in samenwerking een publiek optreden voorbereiden. Hij neemt actief deel aan dat proces
en kent zijn verantwoordelijkheid.
 Aan het einde van de module beheerst de student, naast zijn eigen instrument, in voldoende mate de vier popinstrumenten (slaggitaar, basgitaar, toetsen en drums). Hij is in staat om tijdens een optreden voortdurend van instrument
te wisselen.
Student heeft ensemble practicum 2 met een voldoende afgesloten
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

In begin neemt docent initiatief voor repertoire en verderop nemen studenten het initiatief.
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Toetsvorm

Uitvoering van diverse nummers tijdens DM & The City
Verslag

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
 De studenten bereiden met elkaar een optreden voor (op locatie in de stad; DM&TheCity) en spelen daar één of meerdere sets. Iedere student wordt beoordeeld op zijn vaardigheden en inzet tijdens de voorbereidingen.
 Elke student is verantwoordelijk voor een volledig uitgewerkte cover en een eigen compositie. Uiteindelijk wordt het
beste werk gekozen om uit te voeren op het concert.
 Elke student dient een verslag in, waarin duidelijk beschreven staat wat het proces van drie jaar heeft opgeleverd: in
hoeverre heeft de student zich ontwikkeld volgens zijn eigen visie en waar liggen de focuspunten voor de toekomst.
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%regeling.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak
gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Ensembleleiding 3

Module

Ensembleleiding 3 sem 1

Omschrijving

Code Osiris

In de praktijk van de docent muziek komt het veelvuldig voor dat je leiding moet geven aan groepen. In de
klas bij het instuderen en uitvoeren van liederen en speelstukken, buiten de les bij schoolkoor, -orkest en
andere ensembles, idem buitenschools.
Groepsles
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3.1

ECTS

1

Docent

Jos Vermunt

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud
Aan de hand van bestaande koorliteratuur wordt er gewerkt aan de basisslagtechniek.
De opbouw van de module is:
 Basishouding
 uitleg dirigeerlijn
 telpunt - omkeerpunt
 actieve slag - passieve slag
 legato - staccato
 inzet op en in de tel
 1-, 2-, 3-, 4-slag en onderverdelingen
 fermates - afsluitingen
 eenvoudige onafhankelijke linkerhand
Oefeningen en opdrachten aan de hand van eigen voorbeelden en literatuur uit de koorklas en '4 voices' koorboek.
Aan de hand van bestaande koorliteratuur via analyse een plan leren maken voor een repetitieproces.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Ensembleleiding sluit nauw aan bij koorzang. De docent betrekt tijdens het koor regelmatig elementen uit ensembleleiding ter
illustratie en/of oefening.
Een voldoende beoordeling voor deze module (Ensleid 3 sem 1) is voorwaardelijk om aan module Ensleid 3 sem 2 te beginnen.
Leerdoelen
 Aan het einde van de module beschikt de student over een goede basis dirigeertechniek. Hij kan diverse inzetten en
afslagen aangeven. Verschillende maatschema's dirigeren. Dynamiek en sfeer duidelijk zichtbaar maken.
 Aan het einde van de module kan de student zelfstandig een partituur bestuderen en bepalen hoe de diverse dirigeertechnische onderdelen opgelost kunnen worden
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

Diverse dirigeer-technische aspecten worden gedemonstreerd en uitgelegd. De studenten ervaren door zelf
te dirigeren het klinkende resultaat door de medestudenten. Na 2 maanden worden er opdrachten gegeven
vanuit het koorboek en worden in de volgende les de dirigeer-technische onderdelen gecheckt.
Tentamen
Deadline
n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
De student bereidt een vooraf opgegeven koorstuk en dirigeer-technische oefening voor. En tijdens de test krijgt de student
een prima vista oefening (maatwisseling, dynamiek, inzet, fermate).
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als het werk met een voldoende is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
Indien het werk onvoldoende is krijgt de student de gelegenheid dit te herkansen.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak
gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Ensembleleiding 3

Module

Ensembleleiding 3 sem 2

Omschrijving

Code Osiris

In de praktijk van de docent muziek komt het veelvuldig voor dat je leiding moet geven aan groepen. In de
klas bij het instuderen en uitvoeren van liederen en speelstukken, buiten de les bij schoolkoor, -orkest en
andere ensembles, idem buitenschools.
12 wekelijkse
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3.2

ECTS

2

Docent

Jos Vermunt

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud
De student past de geleerde techniek (Ensleid 3.1) toe op twee werken: een koorwerk (bestaand of eigen arrangement) en een
instrumentaal ensemblewerk.
De opbouw van de module is:
Het bepalen van het werk dat aan het eind van de module wordt uitgevoerd.
o
het bestuderen van de werk
o
melodische -, ritmische -, harmonische analyse
o
frasering
o
dynamiek
o
tekst en sfeer
o
het beheersen van de dirigeer-technische onderdelen
o
het maken van een repetitieplan
o
het werkelijk repeteren met het domu-koor
o
het evalueren van de koorbeurten en het aanpassen van het repetitieplan
De student maakt voor beide werken een effectief instudeerplan en voert dat in de afsluitende week uit.
AANVULLENDE OPMERKING
Deze module is opgebouwd uit ongeveer 12 wekelijkse lessen en afsluitende projectdagen.
De wekelijkse lessen zijn direct gekoppeld aan de les koorzang, waar de student met regelmaat één van zijn uitgekozen werken
repeteert.
Tijdens de afsluitende projectdagen werkt de student dagelijks of om de dag met het koor aan zijn uitgekozen koorwerk en aan
zijn instrumentale ensemblewerk. Het project wordt afgesloten met een openbaar concert, waarop de student zijn/haar werken
uitvoert.
Leerdoelen
 Aan het einde van de module toont de student dat hij zijn basis dirigeertechniek in voldoende mate kan inzetten in de
praktijk. Hij beheerst de elementaire dirigeertechniek, weet hoe hij een partituur kan voorbereiden, kent de belangrijkste onderdelen van de repetitietechniek en kent bronnen om koormuziek te vinden
 Aan het einde van de module toont de student aan dat hij een studeerplan voor een koorwerk en een instrumentaal
werk kan maken en uitvoeren.
Nog in te vullen door de docent
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

4 voices

Toetsvorm

De toetsing omvat een beoordeling
van het gehele repetitieproces: de
voorbereiding, het uitwerking in de
praktijk met het koor.

Deadline
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Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
De toetsing omvat een beoordeling van het gehele repetitieproces: de voorbereiding, het uitwerking in de praktijk met het
koor. Is de technische instructie duidelijk, is de opbouw van een repetitie duidelijk, reageert de student op het klinkend resultaat, is er een uitnodigende samenwerking, zijn er duidelijke vocale instructies,
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als het werk met een voldoende is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
Indien het werk onvoldoende is krijgt de student de gelegenheid dit te herkansen.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak
gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Koor 3

Module

Koor 3

Omschrijving

Gezamenlijk musiceren is een kernactiviteit binnen de opleiding Docent Muziek. Koorzang binnen de opleiding
staat ook voor musiceren op hoog niveau, voor gemeenschappelijk werken aan een muzikaal product en het is
hèt moment waarop alle studenten van de afdeling elkaar ontmoeten.
In de praktijk van de muziekdocent is het leiden van een koor een veel voorkomende bezigheid. Niet alleen op
school, bijvoorbeeld als onderdeel van een musicalrepetitie, maar vaak ook in verschillende contexten
daarbuiten. Om de processen die zich in een koor afspelen te kunnen begrijpen, is koorervaring onmisbaar.
Gezamenlijke start met alle studenVoertaal
Nederlands
Werkvorm
ten van de afdeling.
Jaar 3, sem 1 en ECTS
2
Competenties
2

Code Osiris
Jaar, semester

Docent

Jos Vermunt

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud
Koorles start met fysieke oefeningen. Daarna 'inzing-oefeningen' met adem, resonans, kleur, intonatie en omvang. Hierna wordt
repertoire ingestudeerd. Er wordt gewerkt naar een openbare presentatie: concert rond kerst, The Case en slotweek (afsluiting
EL & Creatief Schrijven).
Tijdens de warming up, het inzingen en het repeteren wordt aan de studenten ook bewust gemaakt wat de werkwijze is, de
reden en andere mogelijkheden. Hierdoor worden zij zich bewust van de werkwijze die de docent volgt. Deze ervaring kunnen
zij als derdejaars later inde praktijk brengen. Eenvoudige slag-technische oefeningen worden tijdens de repetitie aan de aan van
het repertoire met het gehele koor geoefend.
Leerdoelen
 De student kan een koorrepertoire van uiteenlopende stijlen en genres, onder leiding van een dirigent, instuderen en
uitvoeren.
 De student kan partijen zelfstandig instuderen.
 De student vormt zich vocaal (toonvorming, ritme, kleur, harmonie).
 De student ontwikkelt inzicht in het functioneren van een koor (als voorbeeld van een ensemble) en van een dirigent.
Dit inzicht kan hij hanteren bij het vak Ensembleleiding (3e studiejaar).
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Het vak Ensembleleiding 3 sluit aan op de koorpraktijk. Tijdens het 2e semester dirigeren de studenten 3e jaar het koor.
De student heeft Koor 2 met een VD afgerond
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

Elke week wordt gestart met koorzang door alle studenten van de afdeling.
Gedurende het 1e semester o.l.v. de dirigent Jos Vermunt, gedurende het 2e semester o.l.v. de studenten 3e
jaar.
1e sem: Uitvoering tijdens de KoorDeadline
n.v.t.
week in december en The Case
2e sem: Tijdens de slotweek in juni dirigeerproject

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
1e Semester: Het repertoire wordt voor uitvoering van het concert en The Case getoetst bij de student. Dit gebeurt individueel
en in kleine groepjes. De student dient het uit te voeren repertoire foutloos te beheersen.
2e Semester: De koorstukken worden onder leiding van studenten 3e jaar ingestudeerd. Voorafgaand aan de slotweek in juni
worden de studenten (1e en 2ejaars) getoetst op de partijkennis.
Tevens vindt er in januari en juni een gemeenschappelijke zangtoets plaats (vakken Zang/ Koor/ATV-solfège) waarin de voortgang wordt gemeten.
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Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%regeling.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak
gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Pianopracticum 3

Module

Piano-practicum 3 sem 1

Omschrijving

Code Osiris

In de praktijk is de piano het aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het algemeen.
Het behoort dan ook bij de basisvaardigheden van een muziekdocent om muzikale activiteiten zoals zingen,
maar ook spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal muzikale vaardigheden zoals
het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met akkoordsymbolen, het kunnen
transponeren en het tegelijkertijd kunnen zingen en spelen.
Met pianospelen maak je bovendien muziektheoretische verschijnselen als harmonieleer inzichtelijk. Zo ga je
ook steeds betere arrangementen maken en door het uitzoeken van liedjes train je jouw muzikale gehoor.
In tweetallen, 40 min per week
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

Jaar 3 sem 1

ECTS

1

Docent

Tessa Kraus,
Maaike den
Dunnen

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud
De student verdiept zich in de kennis die hij heeft opgebouwd tijdens de eerste twee jaren van de opleiding.
De student werkt aan liedjes en koorbegeleidingen geschikt voor de bovenbouw van het V.O. Dit repertiore bevat o.a. Latin Jazz
(bossa) en Jazz-standards. Daarnaast werkt de student verder aan eigen repertiore waarbij de individuele ontwikkeling van de
student voorop staat. In totaal moet de student een lijst van 25 liedjes kunnen tonen. Deze lijst mag ook de liedjes van de vorige
jaren bevatten. Samen met de docent wordt een voorlopige keuze van 5 liedjes voor de afstudeermodule gemaakt.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
De student is verantwoordelijk voor het kiezen van de liederen en de docent adviseert i.v.m. geschiktheid liedrepertoire.
Leerdoelen
De student werkt aan repertoire geschikt voor de bovenbouw van het V.O. Daarnaast werkt de student aan een repertoire van
25 liedjes. Aan het eind van de module is de student in staat:
 om repertoire voor de bovenbouw van het V.O. te spelen.
 om een gevarieerde lijst van 25 liedjes/songs te overleggen die hij beheerst.
 een keuze te maken voor de afstudeermodule van 5 liedjes/songs die in voldoende mate verschillend zijn van stijl,
sfeer, tempo, et cetera.
Student heeft pianopracticum 2 met minimaal een voldoende afgerond.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Map met muziek en schrijfpapier. Geluidsdrager voor meegenomen klinkend materiaal (MP3, Ipod, etc).

Toetsvorm

Tentamen

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Aan het einde van de module overhandigt de student aan zijn docenten een lijst van 25 liedjes/songs die hij kan spelen. Tevens
een lijst van 5 liedjes/songs die hij meeneemt naar zijn afstudeermodule.
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%regeling.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak
gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Pianopracticum 3

Module

Piano-practicum 3 sem 2

Omschrijving

Code Osiris

In de praktijk is de piano het aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het algemeen.
Het behoort dan ook bij de basisvaardigheden van een muziekdocent om muzikale activiteiten zoals zingen,
maar ook spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal muzikale vaardigheden zoals
het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met akkoordsymbolen, het kunnen
transponeren en het tegelijkertijd kunnen zingen en spelen.
Met pianospelen maak je bovendien muziektheoretische verschijnselen als harmonieleer inzichtelijk. Zo ga je
ook steeds betere arrangementen maken en door het uitzoeken van liedjes train je jouw muzikale gehoor.
In tweetallen, 40 min per week
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

Jaar 3 sem 2

ECTS

1

Docent

Tessa Kraus,
Maaike den
Dunnen

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud
De student verdiept zich in de kennis die hij heeft opgebouwd tijdens de eerste twee jaren van de opleiding.
De student werkt aan liedjes en koorbegeleidingen geschikt voor de bovenbouw van het V.O. Dit repertiore bevat o.a. Latin Jazz
(bossa) en Jazz-standards. Daarnaast werkt de student verder aan eigen repertiore waarbij de individuele ontwikkeling van de
student voorop staat. In totaal moet de student een lijst van 25 liedjes kunnen tonen. Deze lijst mag ook de liedjes van de vorige
jaren bevatten. Samen met de docent wordt een voorlopige keuze van 5 liedjes voor de afstudeermodule gemaakt.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
De student is verantwoordelijk voor het kiezen van de liederen en de docent adviseert i.v.m. geschiktheid liedrepertoire.
Leerdoelen
De student werkt aan repertoire geschikt voor de bovenbouw van het V.O. Daarnaast werkt de student aan een repertoire van
25 liedjes. Aan het eind van de module is de student in staat:
 om repertoire voor de bovenbouw van het V.O. te spelen.
 om een gevarieerde lijst van 25 liedjes/songs te overleggen die hij beheerst.
 een keuze te maken voor de afstudeermodule van 5 liedjes/songs die in voldoende mate verschillend zijn van stijl,
sfeer, tempo, et cetera.
Student heeft pianopracticum 2 met minimaal een voldoende afgerond.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Map met muziek en schrijfpapier. Geluidsdrager voor meegenomen klinkend materiaal (MP3, Ipod, etc).

Toetsvorm

Tentamen

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Aan het einde van de module overhandigt de student aan zijn docenten een lijst van 25 liedjes/songs die hij kan spelen. Tevens
een lijst van 5 liedjes/songs die hij meeneemt naar zijn afstudeermodule.
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%regeling.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak
gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Solfege en gehoortraining jazz/pop 3

Module

Solfege en gehoortraining jazz/pop 3

Omschrijving

Werken met leerlingen van verschillend niveau en verschillende leeftijden vraagt om gedegen kennis van, en
analytisch vermogen en harmonisch inzicht in een breed muziekrepertoire, alsmede een goed ontwikkeld
muzikaal geheugen en voorstellingsvermogen. Ook is een gedegen kennis van muzieknotatie vereist.
Groepsles
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Code Osiris
Jaar, semester
Docent

Jaar 3 sem 1
Jaar 3 sem 2
Erik Albjerg

ECTS

2

Resultaatschaal

numeriek

Competenties

Nog in te vullen door de docent

Inhoud
Het repertoire bestaat uit zowel pop als jazz. Er wordt voornamelijk met opnames en koor-arrangementen gewerkt. Centraal
staat het verder ontwikkelen van het harmonisch gehoor. Het materiaal is diatonisch met alle soorten chromatiek en modulaties, in zowel majeur als in mineur en in alle 12 toonsoorten.
Daarbij alle stemmen kunnen zingen op solmisatienamen, trapcijfers, notennamen en akkoordtooncijfers.
Solfège: improvisatie en transpositie; van blad zingen; guidelines en bas met opnames mee kunnen zingen en spelen.
Gehoortraining: transcriberen van melodie en akkoorden (leadsheet). Eisen diagnostische tentamen december; pop (diatoniek,
MD, DM, tussendominanten, tussensubdominant voor IV, alle cadensvormen), jazz (diatoniek, MD, enkele tussendominanten
voor II, IV, V, VI, alle cadensvormen).
Harmonie aan de piano: spelen van 3-, 4- en 5-stemmige sequensen.
Harmonie: akkoorden-leer; harmonie-leer (specifieke onderwerpen voor pop en jazz); schrijven van 4- en 5-stemmige zettingen.
Harmonisatie: pop- en jazz-melodieën voorzien van akkoorden.
Leerdoelen
 een goed getraind muzikaal gehoor en geheugen, begrip en voorstellingsvermogen
 gedegen vakkennis in het noteren van muziek
 een kritische en professionele houding ten opzichte van muziek
 een brede repertoirekennis
 relevante praktische vaardigheden om muzikale activiteiten professioneel te kunnen uitvoeren en leiden
 een goed begrip van het muzikale leerproces van beginners tot gevorderden
 praktische vaardigheden om muzikale activiteiten professioneel te kunnen uitvoeren en leiden
Je hebt solfege en gehoortraining jazz en pop 2 voldoende afgerond.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Pop/Jazz: Materiaal uit de muziekliteratuur en musicweb.koncon.nl; readers "Solfège Jazz", "Voicings Jazz"
en "Harmonisatie Jazz”

Toetsvorm

Schriftelijk en mondeling

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging
Semester 1: Diagnostische toets telt voor 1/3 mee
Semester 2: 2 toetsen, tellen voor 2/3 mee

n.v.t.

Inhoud van de toets
Solfège: 1 mondelinge toets.
Gehoortraining: 1 schriftelijke toets.
Harmonie aan de piano: 1 praktische toets.
Harmonisatie: 1 schriftelijke toets.
Harmonie: 1 mondelinge toets (akkoorden-leer), 1 schrijftelijke toets en inleveren werk (zetting).
Beoordelingscriteria
Per toets moet minimaal het cijfer 5 worden behaald.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing.
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Vak

Analysetechniek jazz/pop 3

Module

Analystechniek jazz/pop 3 sem 1
Analysetechniek jazz/pop 3 sem 2
Werken met leerlingen van verschillend niveau en verschillende leeftijden vraagt om gedegen kennis van, en
analytisch vermogen en harmonisch inzicht in een breed muziekrepertoire, alsmede een goed ontwikkeld
muzikaal geheugen en voorstellingsvermogen. Ook is een gedegen kennis van muzieknotatie vereist.
Groepsles
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Omschrijving

Code Osiris
Jaar, semester
Docent

Jaar 3 sem 1
Jaar 3 sem 2
Erik Albjerg

ECTS

2

Resultaatschaal

numeriek

Competenties

Inhoud
Analyse: vorm- en arrangement-analyse aan de hand van opnames en lead sheets. Daarbij ook de harmonische analyse, begrip
van muzikale inhoud en expressie.
In de groepslessen wordt op een actieve manier met het repertoire gewerkt; zingen vormt de basis voor de introductie tot het
repertoire. Uitvoeren met analytische aandacht; training van vaardigheden op het gebied van het lezen en begrijpen van het
pop en jazz repertoire.
Leerdoelen
 een goed getraind muzikaal gehoor en geheugen, begrip en voorstellingsvermogen
 gedegen vakkennis in het noteren van muziek
 een kritische en professionele houding ten opzichte van muziek
 een brede repertoirekennis
 relevante praktische vaardigheden om muzikale activiteiten professioneel te kunnen uitvoeren en leiden
 een goed begrip van het muzikale leerproces van beginners tot gevorderden
 praktische vaardigheden om muzikale activiteiten professioneel te kunnen uitvoeren en leiden
Je hebt analysetechniek jazz/pop 2 met een voldoende afgerond.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Pop/Jazz: Materiaal uit de muziekliteratuur en musicweb.koncon.nl; readers "Solfège Jazz", "Voicings Jazz"
en "Harmonisatie Jazz”

Toetsvorm

Semester 1: Diagnostische toets telt
voor 1/3 mee

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Semester 2: toets, telt voor 2/3 mee
Toetsduur

n.v.t.

Inhoud van de toets
Analyse: 1 schrijftelijke toets
Beoordelingscriteria
Per toets moet minimaal het cijfer 5 worden behaald.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

127

Vak

Praktisch schrijven 3

Module

Praktisch schrijven 3 sem 1

Omschrijving
Code Osiris

Je leert muziek arrangeren en noteren voor diverse bezettingen. Je traint je vaardigheid in het
muzieknotatieprogramma Sibelius (muziek notatie programma) en Logic (muziek audio programma)
Groepsles en individuele begeleiding
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

Jaar 3, sem 1

ECTS

2

Docent

Jeroen Thijsen

Resultaatschaal

numeriek

Competenties

Inhoud
1. Arrangeren musical Hofstad Lyceum: Jaar 3 arrangeert de jaarlijkse musical van het Hofstadlyceum. In overleg kiest
elke student 1 stuk uit de betreffende musical en maakt dit geschikt voor de bezetting van begeleidende orkest.
2. Songwriting en de klas: We onderzoeken verschillende muzikale vertrekpunten en werkwijzen t.a.v. songwriting en de
toepassing daarvan in het V.O.
Verbinding met andere leergebieden
3.

Andere modules en lessen op gebied van muziektheorie.. Muziek-praktische vakken: primair instrument, practica, ensemble (bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten). Methodiek / stage (bijvoorbeeld in
de vorm van gecombineerde werkstukken / opdrachten).

Leerdoelen
 De student kan een arrangement maken voor een specifieke schoolorkest bezetting
 De student is in staat om vanuit verschillende muzikale vertrekpunten muzikaal materiaal te ontwikkelen
 De student is in staat om een opdracht voor het V.O. te ontwikkelen met als onderwerp songwriting
Ingangseisen

Studenten hebben Praktisch schrijven 2 met een voldoende afgerond.

Bronnen & literatuur

Sibelius & Logic of andere DAW. Schriftelijk material t.a.v. arrangeren/songwriting.

Toetsvorm

2 zelfstandige opdrachten

Deadline 31 dec

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Online lesmateriaal: http://thijsenspeelt.nl/category/lesmateriaal/

Inhoud van de toets
Het inleveren van de 2 opdrachten:
http://thijsenspeelt.nl/dm-voltijd-creatief-schrijven/
Beoordelingscriteria
Zie beoordelingsformulier:
http://thijsenspeelt.nl/dm-voltijd-creatief-schrijven/
Als de student de opdracht niet heeft gehaald, volgt een herkansing.
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Vak

Muziektheorie VO Bovenbouw

Module

Muziektheorie VO bovenbouw 3 sem 1

Omschrijving

Code Osiris

Studenten Docent Muziek geven in het derde jaar les in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Ze
moeten in staat zijn de theorie van examengroepen VMBO, HAVO en VWO correct over te brengen. Het is
belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn van het examenmateriaal en de inhoud begrijpen, beheersen en
kunnen overdragen.
groepsles
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3.1

ECTS

1

Docent

Carolijn Moulen
Janssen

Resultaatschaal

numeriek

Competenties

Inhoud
Voortbouwend op de muziektheorie lessen in jaar 1 en 2, ontwikkel je vaardigheden om muzikale vormen en technieken van
composities te analyseren waardoor je inzicht krijgt in de muzikale samenhang en structuur. Bij de analyse worden composities
opgebouwd uit de achtergrondelementen, zodat je muzikale constructies en concepten van binnenuit leert begrijpen.
Leerdoelen
Aan het einde van deze module:
 Kun je vormen en technieken (o.a. sonatevorm, fuga, dodecafonie) in muziek herkennen en analyseren.
 Kun je naast de G- en F-sleutel, ook in C-sleutels lezen.
 Heb je kennis van transponerende instrumenten en kun je daarmee werken in partituren.
Studenten hebben de theoretische vakken uit jaar 2 met een voldoende afgerond.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

Toetsduur




Syllabus centraal examen muziek VWO
Voorbeelden van analyseopdrachten zoals deze vanaf 2020 in het examen muziek vwo kunnen voorkomen
 Eigen materiaal docent
Semester 1: Portfolio, 2 schriftelijke Deadline
n.v.t.
toetsen
n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toetsen
Portfolio
Tijdens de module bouw je een portfolio bestaande uit huiswerkopdrachten op.
Schriftelijke toetsen
Er vinden 2 schriftelijke toetsen plaats.
Inhoud toets 1: sonatevorm, transponerende instrumenten en C-sleutels.
Inhoud toets 2: fuga’s en dodecafonie.
Beoordelingscriteria
Tijdens de module bouw je een portfolio bestaande uit huiswerkopdrachten op, deze dient compleet en voldoende te zijn.
De student moet in de toets laten zien dat hij/zij de stof uit de lessen beheerst. Er wordt gelet op het op de juiste manier hanteren en kunnen beschrijven van begrippen en muzikale verschijnselen.
De student moet beide toetsen met minimaal een 5,5 halen.
Indien de student de toets niet heeft gehaald, volgt een herkansing
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Vak

Muziekgeschiedenis klassiek 3

Module

Muziekgeschiedens klassiek 3 sem 1

Omschrijving
Code Osiris

Om in de praktijk les te kunnen geven moet de student begrijpen hoe muziek in elkaar zit en hoe muziek zich
in de tijd ontwikkeld heeft. Uitgangspunt vormt daarbij de klassieke muziekgeschiedenis.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
Hoorcolleges

Jaar, semester

3.1

ECTS

2

Docent

Peter Lurvink

Resultaatschaal

numeriek

Competenties

…..

Inhoud
De lessen sluiten aan op de lessen klassieke muziekgeschiedenis uit het tweede jaar. In het eerste semester van jaar 3 zijn de
lessen gewijd aan de muziek uit de 20e eeuw. Vooral Schönberg en Stravinsky zullen hier centraal staan.
Leerdoelen
Je beschikt over een globaal inzicht in de ontwikkeling van de 20e eeuwse Westerse klassieke traditie, op zodanige wijze dat je
in staat bent zelfstandig met onderwerpen uit deze perioden aan de gang te gaan.
Ingangseisen

Je hebt muziekgeschiedenis klassiek 2 met een voldoende afgerond.

Bronnen & literatuur

Literatuur: Burkholder, Grout & Palisca: A History of Western Music (Norton, New York/London, 9th or 10th
edition) Voorts losse kopieën (teksten van of over componisten, partituurfragmenten, e.d.) die in de les worden uitgedeeld. Incidenteel zullen we video’s bekijken. De belangrijkste muziekvoorbeelden en allerlei aanvullende informatie zijn te vinden op het intranet van het KC. Vanaf de homepage: Students  Education 
Departments  Music Theory  Music History Documents. De voor deze module relevante informatie vind
je in de map History of Music 1a en b.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit tentamen wordt gehouden in januari. De module is afgesloten
als het werk met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en voldaan is aan de 80% regeling.

Beoordelingscriteria
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen. Er zijn voor studenten Docent Muziek geen aparte herkansingstentamens. Wie
een tentamen niet heeft kunnen doen, kan in overleg met de docent aansluiten bij de tentamens voor studenten van de klassieke afdeling van het conservatorium.
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Vak

Muziekgeschiedenis 3

Module

Muziegeschiedenis jazz/pop 3 sem 2

Omschrijving

Om in de praktijk les te kunnen geven moet de student begrijpen hoe muziek in elkaar zit en hoe muziek zich
in de tijd ontwikkeld heeft. Uitgangspunt vormt daarbij de klassieke muziekgeschiedenis (2e en 3e studiejaar).
In het tweede semester van jaar 3 verschuift de aandacht naar de geschiedenis van de jazz- pop- en wereldmuziek.
Wekelijkse groepsVoertaal
Nederlands
Werkvorm
lessen

Code Osiris

Jaar, semester

Jaar 3, sem 2

ECTS

2

Docent

Niels Tausk

Resultaatschaal

numeriek

Competenties

…..

Inhoud
Geschiedenis van de jazz en popmuziek vanaf 1900. Vanaf de bronnen van de jazz, vanuit verscheidene Europese en Afrikaanse
stijlen, en hoe die zich in de loop van de 20ste eeuw hebben ontwikkeld van dixieland, ragtime, swing, jump and jive tot enerzijds
bepop, cooljazz, hardbop en avantgarde jazz, en anderszijds tot stijlen als blues, rock and roll, rhythm and blues, funk. Pop en
rap tot nu.
Wat de wereldmuziek betreft wordt er ingegaan op stijlen uit Europa, (balkan, flamenco, jigs, klezmet), Zuid Amerikaanse stijlen
(Brazillië, Argentinië, Cuba, Carabische eilanden), Oosters (Chineesm Indiaas, Gamelan, Arabisch) en polyritmiek van Afrikaanse
muziek. Vooral ook de invloeden op onze westerse muziek en cross-overs worden beluisterd.
Leerdoelen
De student heeft een zodanig breed overzicht over de ontwikkeling van de jazz, pop en wereldmuziek, zowel wat betreft ‘the
music itself’ als de maatschappelijke en esthetische contexten waarbinnen ontwikkelingen zich voor deden, dat hij in staat is
zelfstandig om te gaan met onderwerpen uit deze stijlen muziek.
Ingangseisen

n.v.t.

Bronnen & literatuur

Reader wordt door docent verstrekt, en aan de hand van een afspeellijst met luistervoorbeelden op youtube
wordt de stof behandeld.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. De module is afgesloten als het werk met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
Beoordelingscriteria
De student moet in zijn schriftelijke tentamen laten zien dat hij/zij de lesstof voldoende beheerst.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Onderwijspedagogiek 3

Module

Onderwijspedagogiek 3 sem 1

Omschrijving

Jaar, semester

Het vak onderwijspedagogiek zorgt voor een actieve kennismaking met algemene aspecten van leren en onderwijzen, die het specifiek muziek didactische en muziekpedagogische overstijgen.
Onderwijspedagogiek is het vak waarin de focus ligt op algemene aspecten van leren en onderwijzen, die het
specifiek muziek didactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht in de meer theoretische aspecten
en gaat het in op meer fundamentele vragen over onderwijs en muziekeducatie. Centraal staan thema's en
onderwerpen uit de onderwijskunde, pedagogiek, ontwikkelings- en leerpsychologie.
Hoor- en werkcolleges, met discusVoertaal
Nederlands
Werkvorm
sies.
3.1
ECTS
1,5
Competenties

Docent

Adri de Vugt

Code Osiris

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud
Deze module gaat over de verschillende aspecten van toetsing en evaluatie. Er wordt ingegaan op de functies van toetsing, de
relatie tussen leerdoelen en toetsen, de begrippen formatief en summatief, soorten toetsen, cijfers geven en peer assessment.
Er wordt concreet geoefend met het maken van toetsvragen (open, gesloten, meerkeuze, etc.) en het ontwerpen en beoordelen van een eigen toets over toetsing.
Leerdoelen
 Je hebt inzicht in de verschillende functies en vormen van toetsing
 Je kent het onderscheid tussen summatief and formatief toetsen
 Je kunt gezamenlijk met medestudenten een toets en toetsvragen over ‘toetsing’ maken die valide, betrouwbaar en
bruikbaar zijn.
 Je kunt gezamenlijk met medestudenten deze toets en het ontwerpproces beoordelen.
Ingangseisen
De modulen onderwijspedagogiek van jaar 2 moeten met goed gevolg zijn afgesloten.
Bronnen & literatuur

Geerts, W., Kralingen, R. van (2014) Handboek voor leraren, Bussum, Uitgeverij Coutinho.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

Groepsopdracht wordt gedurende
de module uitgevoerd.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Tijdens de module ontwerpen studenten toets over toetsing. Deze toets wordt gezamenlijk beoordeeld, alsook het proces van
ontwerpen en de bijdragen van iedereen.

Beoordelingscriteria
 De toets en toetsvragen zijn valide, betrouwbaar en bruikbaar.






In het ontwerpen van de toets dient ieders bijdrage voldoende te zijn
De module is afgesloten als de toets met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
Indien de student de opdracht niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende
taak gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Onderwijspedagogiek 3

Module

Onderwijspedagogiek 3 sem 2

Omschrijving

Jaar, semester

Het vak onderwijspedagogiek zorgt voor een actieve kennismaking met algemene aspecten van leren en onderwijzen, die het specifiek muziek didactische en muziekpedagogische overstijgen.
Onderwijspedagogiek is het vak waarin de focus ligt op algemene aspecten van leren en onderwijzen, die het
specifiek muziek didactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht in de meer theoretische aspecten
en gaat het in op meer fundamentele vragen over onderwijs en muziekeducatie. Centraal staan thema's en
onderwerpen uit de onderwijskunde, pedagogiek, ontwikkelings- en leerpsychologie.
Hoor- en werkcolleges, met discusVoertaal
Nederlands
Werkvorm
sies.
3.2
ECTS
1,5
Competenties

Docent

Adri de Vugt

Code Osiris

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud
In de bijeenkomsten wordt ingegaan op een aantal vraagstukken van het muziekonderwijs. Er wordt ingegaan op verschillende
paradigma’s en op het begrip subjectieve onderwijstheorie. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
 Door wat wordt mijn opvatting over muziekonderwijs eigenlijk bepaald?
 Wat is voor mij belangrijk en waarom?
 Hoe verhouden mijn opvattingen zich tot die van anderen?
 Welke inhouden in het muziekonderwijs dienen centraal te staan?
 Hoe verhoudt zich het muzikaal-artistieke tot de ambachtelijke kant van muziek leren?
Er wordt gewerkt aan de hand van literatuurfragmenten en artikelen.
Leerdoelen
De student is in staat een aantal eigen uitgangpunten voor muziekonderwijs schriftelijk en mondeling te formuleren, met argumenten te onderbouwen en te spiegelen aan de opvattingen van anderen.
Ingangseisen
Onderwijspedagogiek 3.1 is voldoende afgerond.
Bronnen & literatuur

Materiaal wordt uitgereikt.

Toetsvorm

Take home opdracht

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
De student schrijft een paper waarin persoonlijke uitgangspunten t.a.v. (muziek)onderwijs worden verwoord en onderbouwd.
Deze uitgangspunten en onderbouwing maken onderdeel uit van het credo dat meer elementen bevat en elders wordt beoordeeld.
Beoordelingscriteria
 Paper (750 woorden) waarin persoonlijke uitgangspunten onderbouwd worden geformudeerd met adequate
bronvermelding (APA richtlijnen).
 De module is afgesloten als de paper met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en voldaan is aan de 80%regeling.
 Indien de student de opdracht niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
 Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende
taak gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Methodiek/didactiek 3

Module

Methodiek VO BB 3

Omschrijving

Methodiek vormt samen met het vak Stage de kernvakken van de opleiding Docent Muziek. Hier leer je muzieklessen ontwerpen (methodiek) en de inhoud daarvan over te brengen (didactiek) aan groepen.
Methodiek op de werkvloer: de stuVoertaal
Nederlands
Werkvorm
denten lopen stage op de werkplek
van de methodiekdocent. Methodiek
en stage zijn zeer met elkaar verbonden.
Jaar 3 semester ECTS
4
Competenties …..
1 en 2

Code Osiris

Jaar, semester

Docent

Tessa Kraus

Resultaatschaal

numeriek

Inhoud
Een belangrijk deel van de module zal plaatsvinden a.d.h.v. het principe "Methodiek op de werkvloer".
In de praktijk van het voortgezet onderwijs zullen de studenten een ruim aantal praktische en theoretische vaardigheden beoefenen. Een gedeelte van deze activiteiten zal beoordeeld worden als stage.
N.a.v. deze activiteiten stelt de student een portfolio samen (nadere omschrijving hiervan wordt in de eerste les uitgedeeld).
In de wekelijkse les op het KC zullen de activiteiten uit de praktijk geëvalueerd worden. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 structuur en organisatie van het vak
 inhoud van het examencurriculum
 verschillende visies over en voorbeelden van verwerking van het programma in concrete lessen
 het vinden en maken van geschikt materiaal
 methoden voor de bovenbouw
 differentiatie vmbo/havo/vwo
 P.T.A's, toetsing en beoordeling
 het Centraal Schriftelijk Examen
 de toekomst van de examenvakken Kunst.
Leerdoelen
Deze module staat in het teken van de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Het examenvak Muziek staat centraal.
 De student verwerft inzicht in de doelgroep (15-18 jaar) met betrekking tot kunstzinnige belangstelling en creatieve
uitingen
 De student kan lessen ontwerpen en uitvoeren binnen de verschillende domeinen van het vak Kunst Muziek.
 De student beheerst de stofomschrijving voor de muziekgeschiedenis en vaktheorie van het het examenprogramma.
 De student kan musiceerrepertoire vinden en bewerken voor de doelgroep.
 De student is in staat diverse ensembles/koren te coachen en te leiden.
 De student kan toetsen ontwerpen voor de doelgroep.
 De student kent meerdere vormen van P.T.A's.
 De student ontwikkelt een visie op de methodiek/didactiek van het eindexamenprogramma.
 De student vergaart kennis over de structuur en organistatie van het vak Kunst Muziek.
 De student neemt kennis van de op komst zijnde veranderingen m.b.t. de kunstvakken in de 2e fase.
stages 1e en 2e studiejaar afgesloten.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Toetsvorm

Intro voor de bovenbouw
 Muziek op maat voor de bovenbouw
 Syllabus muziek CvTE
 CSE's, readers, et cetera.
Portfolio
Deadline
met extra opdrachten
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Toetsduur

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
De student werkt met een portfolio en deze wordt beoordeeld.
Het portfolio bevat het materiaal waarmee in de stage is gewerkt, en dat de student tijdens de stage ontworpen heeft, zoals
lesvoorbereidingen en arrangementen. Daarbij voegt de student observatieverslagen toe van tijdens de stage gemaakte observaties.
Als toets maakt de student de volgende opdrachten:
Een arrangement uit een stijlperiode van de muziekgeschiedenis met een toelichting over de betreffende stijlkenmerken.
Een toets muziekgeschiedenis voor 5 VWO over een stijlperiode naar keuze, of een toets muziekgeschiedenis voor 6 VWO met
vragen over alle stijlperiodes.
Criteria en exacte inhoud van het portfolio en de toetsen worden tijdens de les uitgedeeld.
 Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de
80%-regeling.
 Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
 Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende
taak gegeven of moet de student de module overdoen.

Curriculum Handboek 2020-2021 - Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met Codarts Rotterdam

135

Vak

Methodiek/didactiek 3

Module

Methodiek PO 3

Omschrijving

Methodiek vormt samen met het vak Stage de kernvakken van de opleiding Docent Muziek. Hier leer je muzieklessen ontwerpen (methodiek) en de inhoud daarvan over te brengen (didactiek) aan groepen.
Methodiek op de werkvloer: de stuVoertaal
Nederlands
Werkvorm
denten lopen stage op de werkplek
van de methodiekdocent. Methodiek
en stage zijn zeer met elkaar verbonden.
Jaar 3, sem 1 en ECTS
4
Competenties …..
2

Code Osiris

Jaar, semester

Docent

Julia Stegeman

Resultaatschaal

numeriek

Inhoud
De studenten gaan op donderdag zoveel mogelijk lessen geven in de basisschool. Zij geven en ontvangen voortdurend feedback
over deze lessen en evalueren en reflecteren over hun eigen lessen. De lessen worden thuis voorbereid en op tijd opgestuurd
naar de docent en besproken in de methodiekles. Feedback, voorbeelden, reflectie en nieuwe informatie wordt gegeven over
situaties in het PO. De studenten verzamelen de lesvoorbereidingen en feedback en materiaal en verwerken dit in een stageverslag dat wordt ingeleverd. Ook maken zij een verslag van de lessenserie die zij ontwerpen en geven.
Leerdoelen
 De student kent alle ‘ins en outs’ van het muziekonderwijs in het PO.
 Aan het einde van de periode is de student in staat om een muziekles in het PO voor te bereiden en te geven.
 De student heeft inzicht in de organisatie van het PO.
 De student heeft voldoende theoretisch inzicht in het muziekonderwijs van het PO.
 De student kan reflecteren over eigen werk en kan feedback geven aan anderen.
 De student leert om een overzichtelijk en inhoudelijk goed lesvoorbereidingsformulier te maken waarin duidelijk wordt
dat hij deze les goed heeft voorbereid en kan geven.
 De student is in staat om met zijn werkgroep een lessenserie te ontwerpen.
stages 1e en 2e studiejaar zijn afgesloten.
Ingangseisen
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Bronnen & literatuur

Methodes die worden ingezien (niet aanschaffen!)
Methodes voor het PO ter inzage op het KC
 Vier muziek met
www.viermuziekmet.nl
info@ascolta.nl
 Muziek voor de basisschool
uitgeverij ThiemeMeulenhoff
 Moet je doen
Moet je doen (2007) bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff
- Digitale methodes die worden besproken:
 www.123zing.nl
 www.metropoolopschool.nl
 www.eigenwijsdigitaal.nl
Aanschaffen (voor zover dit niet al is gebeurd):
- Eigen-wijs: liedbundel voor kinderen van 4-12 jaar
F.Haverkort, R. van der Lei, L. Noordam
uitgeverij: SMV
ISBN: 978-90-80497160
- Muziek Meester!
F.Haverkort, R. van der Lei, L. Noordam
Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff
ISBN: 978-90-06951486

Toetsvorm

Toetsduur

Readers en materiaal aangeleverd door docent.
- Opdrachten vanuit de methodiek
Deadline
- Schriftelijke toets
Weging

n.v.t.

n.v.t.

Inhoud van de toets
De student krijgt een aantal opdrachten waaronder lessen geven, een lessenserie maken en observatie opdrachten uitwerken.
Een schriftelijke toets met inzicht vragen en een casus moet als voldoende zijn beoordeeld.
 Beoordelingscriteria
De student levert een stageverslag in dat voldoet aan de eisen.
 De student levert met zijn medestagiaires een lessenserie in die voldoet aan de eisen.
 De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de
80%-regeling.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Stage 3

Module

Stage VO 3

Omschrijving

Jaar, semester

De stage vormt het hart van de opleiding. In de stage traint de student (aspecten van) zijn toekomstige beroep. In de opeenvolgende jaren bezoekt de student verschillende onderwijstypen. Hierdoor worden de voor
die onderwijsvormen specifieke vaardigheden geoefend. Bovendien krijgt de student een genuanceerd beeld
van de diversiteit van het onderwijs. Dit met het oog op de toekomstige keuze van het werkterrein. Dit krijgt
vooral vorm gedurende de oriëntatie-bezoeken gedurende het 1e studiejaar. In dit 3e studiejaar richt de student zich op het vak muziek in het primair onderwijs (Stage PO) en op muziek in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs (deze module).
Studenten lopen stage op de werkVoertaal
Nederlands
Werkvorm
plek van de methodiekdocent.
3, sem 1 en 2
ECTS
4
Competenties

Docent

Tessa Kraus

Code Osiris

Resultaatschaal

numeriek

Inhoud
Gedurende een semester staat het muziekles geven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs centraal. Daarbij wordt
‘didactiek op de werkvloer’ als vorm ingezet. Het eerste gedeelte van de tijd (een uitgebreid dagdeel) wordt gewerkt in de praktijk (school voor VO waar Tessa Kraus docent muziek is). Daarna zullen ook andere scholen worden bezocht.
De studenten zien de vakspecialist als voorbeeld, assisteren en geven lessen. De studenten maken de praktijk op deze wijze zeer
direct mee. Door de relatief grote groep studenten ter plaatse zal er per student slechts een beperkt aantal lessen gegeven kunnen worden. Het gaat bij deze stage om het ontwerpen en vinden van geschikt materiaal, het leiden van koren en repetities, en
het assisteren bij buitenschoolse muziekactiviteiten. Van de studenten wordt verwacht dat zij samenwerken aan opdrachten en
vormen van reflectie en evaluatie.
Een kleiner deel van de tijd (twee uur) vindt in het KC reflectie en theorie plaats. Met enige afstand worden de stage-werkzaamheden besproken en van achtergrondinformatie voorzien.
De studenten leggen een portfolio aan waarin zijn uitgewerkte opdrachten tonen naast evaluaties van de stage (zie modulebeschrijving Methodiek). Van de studenten wordt verwacht dat zij samenwerken aan opdrachten en vormen van reflectie en evaluatie.
Leerdoelen
De doelen die betrekking hebben op de stage moeten er toe leiden dat de student aan het einde van zijn studie startbekwaam
is voor de praktijk. Het gaat om een breed gebied van handelingsvaardigheden met een groot aantal deeldoelen. In het document Profielkeuze (eind 3e jaar) kan de student toetsen of de doelen gehaald zijn en ver genoeg is om aan de Eindstage te gaan
beginnen.
Stage uit jaar 1 en 2 zijn met een voldoende afgerond
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Portfolio, instructiemateriaal.

Toetsvorm

Stageverslag
Evaluatie van de stagebegeleider

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging Wat is de verhouding tussen de beoordeling van het stageverslag en de evaluatie?

n.v.t.
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Inhoud van de toets
De toetsing wordt gebaseerd op een aantal gegevens:
Het stageverslag van de student: hierin beschrijft de student de school (onderwijsprincipes, werksfeer e.d.), de didactische kwaliteiten die nodig zijn voor de doelgroep, de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de doelgroep, en een reflectie op het
eigen functioneren.
De evaluatie van de docente/stagebegeleider op basis van een aantal criteria. Deze zullen aan het begin van de stage aan de
student worden uitgedeeld.
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%regeling.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak
gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Stage 3

Module

Stage PO 3

Omschrijving

Code Osiris

De stage vormt het hart van de opleiding. In de stage traint de student (aspecten van) zijn toekomstige beroep. In de opeenvolgende jaren bezoekt de student verschillende onderwijstypen. Hierdoor worden de voor
die onderwijsvormen specifieke vaardigheden geoefend. Bovendien krijgt de student een genuanceerd beeld
van de diversiteit van het onderwijs. Dit met het oog op de toekomstige keuze van het werkterrein. Dit krijgt
vooral vorm gedurende de oriëntatie-bezoeken gedurende het 1e studiejaar. In dit 3e studiejaar richt de student zich op het vak muziek in het primair onderwijs (deze module) en op muziek in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs (Stage VO BB).
Gehele donderdag stage
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3, sem 1 en 2

ECTS

4

Docent

Julia Stegeman

Resultaatschaal

kwalificatie

Competenties

Inhoud
De studenten gaan in een semester op donderdag zoveel mogelijk lessen geven in de basisschool bij de vakdocent muziek. In
het begin assisteren zij in de lessen van de vakdocent, langzaam maar zeker nemen zij grotere delen van de lessen over.
De studenten geven lessen in alle klassen over zingen, spelen, luisteren, bewegen, componeren, improviseren/componeren. Zij
maken een lessenserie over een componist en geven hier lessen over, maken een lied en presenteren dit alles voor de hele
school en de ouders. De inhoud van de lessen zal worden bepaald door de docent en er wordt rekening gehouden met themafeesten van de school. De docent geeft feedback en assisteert de studenten tijdens de lessen. De studenten werken samen en
assisteren elkaar in voorbereidingen en lesgeven.
De studenten maken lesvoorbereidingen en gebruiken deze als basis voor hun lessen.
Leerdoelen
De doelen die betrekking hebben op de stage moeten er toe leiden dat de student aan het einde van zijn studie startbekwaam
is voor de praktijk. Het gaat om een breed gebied van handelingsvaardigheden met een groot aantal deeldoelen. In het document Profielkeuze (eind 3e jaar) kan de student toetsen of de doelen gehaald zijn en ver genoeg is om aan de Eindstage te gaan
beginnen.
 Aan het einde van de periode is de student in staat om voor een belangrijk deel zelfstandig muziekles te geven in de
verschillende groepen van het PO.
 De student kan (delen van) een muziekles geven in alle bouwen van het PO
 De student heeft inzicht in de methodische opbouw, inhoud, organisatie en didactiek van een les.
 De student beheerst verschillende didactische werkvormen die hij kan inzetten in de klas.
 De student kan een lied aanleren; werken met het school instrumentarium; een bewegingsles geven; een luisterles
geven; kan kinderen begeleiden met improvisatie en componeer beginselen.
 De student heeft inzicht in langere termijn doelstellingen van het muziek onderwijs in het PO.
 De student beschikt over voldoende pedagogisch inzicht om les te geven in het PO.
 De student kan samenwerken en feedback geven aan anderen over hun lessen en kan feedback ontvangen.
 De student kan zijn artistieke kwaliteiten inzetten in het PO.
Ingangseisen
Student heeft stage 2 met een voldoende afgerond.
Bronnen & literatuur

Instructiemateriaal uit te delen door de docent. Toegang tot het gebruik van verschillende methodes voor
het muziekonderwijs PO.

Toetsvorm

Beoordeling praktijk en stageverslag

Toetsduur

Deadline

n.v.t.

Weging: tijdens de stage wordt er voortdurend formatief getoetst d.m.v. geschreven feedback op elke
voorbereidde les en tevens direct na elke gegeven
les zowel schriftelijk als, zo mogelijk, mondeling.

n.v.t.
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Inhoud van de toets
De toetsing vindt plaats door beoordeling van:
 didactische vaardigheden
 pedagogische vaardigheden
 methodische vaardigheden
 inhoudelijke kennis
 reflecties en evaluaties van de student.
Beoordelingscriteria
 De student ontvangt een kwalificatie met een geschreven verslag waarin de kwalificatie wordt onderbouwd. De
volgende onderdelen worden daarin meegenomen: het handelen van de student op : pedagogisch,
methodisch/didactisch, organisatorisch en artistiek niveau. Tevens worden de reflectieve vaardigheden en de sociale
omgang in het algemeen beoordeeld.
 De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de
80%-regeling.
 Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
 Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende
taak gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Studievoortgang 3

Module

Studievoortgang 3

Omschrijving

De bijeenkomsten studievoortgang en studievaardigheden dienen voor de ondersteuning van de studie.
Naast algemene zaken (actualiteiten, vernieuwingen, enzovoort) worden evaluaties uitgevoerd en wordt individuele studiehulp geboden. Bovendien wordt hulp geboden bij jaargroep-specifieke taken en opdrachten.
Een goede docent kan de studievoortgang van leerlingen begeleiden en coachen. Hiervoor heeft hij studievaardigheden nodig om ook zijn eigen leerproces te sturen.
Groepsbijeenkomst,
Voertaal
Nederlands
Werkvorm
afgewisseld door individuele gesprekken.

Code Osiris

Jaar, semester

3

ECTS

Docent

Margriet van Duijvenbode

Resultaatschaal

1

Competenties

VD/NVD

Inhoud
Deze groepsbijeenkomsten worden een paar keer per jaar afgewisseld door individuele gesprekken.
Tijdens de groepsbijeenkomsten staan actuele zaken en toekomstige zaken centraal (jaaragenda, lessen, uitvoeringen, e.d.).
Daarnaast vinden de volgende evaluaties plaats: kwaliteit studie (februari en juni); projecten (The Case, Cultreis, VSA’s). Studenten kunnen tijdens het SVO vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over de studie.
Tijdens de individuele bijeenkomsten (in principe twee keer per jaar (februari en juni) wordt de studievoortgang besproken. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het Reflectieformulier Studievoortgang.
Naast deze algemene activiteiten krijgen de derdejaars studenten ondersteuning bij hun speciale taak: organisatie van de Cultreis.
Daarnaast is er ondersteuning bij het schrijven van het Muziekpedagogisch Credo 2 en de voorbereiding van de profielkeuze.
Leerdoelen
Je leert/weet je eigen weg te vinden door de studie en je kan bijtijds hulp inroepen.
Je bent steeds voldoende geïnformeerd over actuele en toekomstige studiezaken.
Je bent in staat om kritisch mee te denken over deze studiezaken in het belang van je eigen ontwikkeling en die van de studie.
Je kunt dat te uiten in reflecties (enquêtes) en verwoorden in gesprekken.
Specifieke taken
Jaargroep 3 heeft de taak om de Cultreis van het komende studiejaar te organiseren. De begeleiding is erop gericht om het organisatieproces (moeilijker dan 2e jaar) te leren.
Aanvullende opmerkingen
Naast deze vorm van ondersteuning kan de student in geval van studieproblemen ook het decanaat raadplegen.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

De student heeft de mogelijkheid een portfolio bij te houden.
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Toetsvorm

Het SVO biedt ondersteuning en tijdens de individuele gesprekken (2) wordt de voortgang besproken.
Er vindt geen kwalitatieve toetsing plaats.

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
n.v.t.
Beoordelingscriteria
• Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Projecten 3

Module

Project Cultreis 3

Omschrijving

Code Osiris

Het is van belang dat een Docent Muziek (docent CKV) op de hoogte is van de culturele activiteiten op het
gebied van alle kunsten in de regio. Aan de ene kant voor de eigen ontwikkeling maar vooral ook voor het
onderwijs dat hij gaat geven (geschiktheid, toegankelijkheid, didactische en methodische mogelijkheden).
Docenten Muziek (met bevoegdheid CKV) moeten kunnen optreden als cultureel makelaar, waarbij de
school in het centrum staat van een zelf te vormen cultureel netwerk. Deze situatie wordt jaarlijks ‘nagespeeld’, waarbij de derde-/vierdejaars studenten een cultureel programma op locatie opzetten voor de overige studenten van de afdeling.
wekelijks overleg
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3.1 en 3.2

ECTS

3

Docent

Margriet van
Duijvenbode
(SVO)

Resultaatschaal

aanwezig/
niet aanwezig

Competenties

Inhoud
Deelname aan de Cultreis:
Van maandagochtend tot en met vrijdagavond is er een breed cultureel programma vol workshops, voorstellingen, bezichtigingen en opdrachten.
Één kunstdiscipline (naast muziek) staat gedurende de week centraal. Naast het uitvoeren van (disciplinegerichte) opdrachten
en workshops is er aandacht voor de betreffende discipline op CKV-niveau. Materiaal wordt bestudeerd.
Inhoud organisatie:
In het derde jaar (vanaf herfst) tot en met het vierde jaar (tot aan de herfst) organiseert de jaargroep het project Culturele reis
voor de hele afdeling. Daartoe kiezen ze een culturele bestemming, waarvoor een programma wordt opgezet van vijf dagen. De
studenten werken zoveel mogelijk zelfstandig. Het traject dat zij bewandelen voert langs de volgende punten:
 taken binnen het team vaststellen, afspraken maken over notulering van de werkbijeenkomsten
 organisatieplan opstellen (taakbeschrijving, taakverdeling, tijdpad)
 doel beschrijven (wat wordt er bereikt, specifieke leerpunten)
 kunstdiscipline bepalen (i.o.m. studieleiding)
 locatie kiezen
 programma ontwerpen en goedkeuring vragen
 logistiek beschrijven en regelen
 financieel plan opstellen en goedkeuring vragen
 rekening openen
 studenten informeren
 opdrachten ontwikkelen en vormgeven
 contracten regelen
 informatie (analoog of digitaal) maken en verspreiden
 leiding geven aan de reis (taken verdelen)
 het studentenwerk beoordelen
 evaluatierapport schrijven
 afrondend gesprek met de studieleiding
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Vak

Projecten 3

Module

Project The Case 3

Omschrijving

Het leren organiseren van een grote voorstelling, gecombineerd met het werken aan een goed artistiek product, maakt The Case tot een belangrijk evenement. In de praktijk komt het opzetten en uitvoeren van voorstellingen e.d. veelvuldig voor. The Case is tevens het platform voor het uitvoeren van eigen composities en
arrangementen, alsmede voor het koor, ensembles en bands. Daarnaast is The Case bij uitstek de gelegenheid om tot persoonlijke groei te komen (overwinnen van blokkades zoals gêne, podium- en presentatieangst, e.d. en groeien op het gebied van samenwerken, organiseren, voor jezelf opkomen en presenteren
e.d.).
Repetitieweek in januari, repetitieVoertaal
Nederlands
Werkvorm
weken en uitvoering in februari
3.1 en 3.2
ECTS
1
Competenties

Code Osiris
Jaar, semester
Docent

Docenten en
gastdocenten
van het KC

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud
Gedurende drie weken per cursusjaar werkt de student in samenwerking met alle studenten van de afdeling aan de grote voorstelling: een voorbereidingsweek (begin januari) en twee projectweken met voorstellingen (februari/maart). Daarnaast bereidt
de student zich in de voorafgaande en tussenliggende weken voor op de voorstelling. Vanaf oktober worden er meerdere commissies samengesteld uit studenten, de regisseur, de coördinator van de afdeling, studenten van de afdeling Art of Sound en
een medewerker van de Kees van Baarenzaal.
De projectweken worden afgesloten met een try-out (waarbij scholen voor Voortgezet Onderwijs uit de regio worden uitgenodigd), drie voorstellingen en tot slot een evaluatie door de gehele afdeling (2 weken nadien).
Leerdoelen
Het project The Case staat evenals het project Cultreis jaarlijks op het programma. Tussen deze projecten is er een inhoudelijke
relatie. Tijdens de Cultreis staat er telkens een andere kunstdiscipline centraal (naast muziek, dat altijd een rol speelt, is dat:
Theater, Dans, Beeldend, Film). Bij iedere Case wordt geprobeerd om datgene wat de studenten op praktisch gebied hebben
geleerd bij project Cultreis een toepassing te geven. Dat levert muziektheater met bijvoorbeeld film of dans op. Muziek staat
centraal.






De student kan zichzelf leerdoelen stellen op het gebied van ideeën ontwikkelen en uitvoeren / organiseren / presenteren / muzikale en artistieke vaardigheden / persoonlijke groei (op gebied van blokkades, samenwerken, jezelf kenbaar maken, e.d.); en gedurende het proces van The Case bewaken en evalueren (inclusief nieuwe leerdoelen formuleren voor de tijd erna).
De student kan in samenwerking met anderen een productie organiseren en uitvoeren.
De student verbreedt zijn kennis en inzicht op het gebied van buitenles activiteiten. Hij leert gedurende zijn studie verschillende muziektheaterconcepten en regiestijlen kennen en ervaren. Hij verbreedt zijn kennis op het gebied van presentatietechnieken.
De student gebruikt het podium van The Case om zich op artistiek gebied zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen.

Benodigd materiaal
Divers: eigen arrangementen, composities, beeldmateriaal, rekwisieten, instrumentarium, theaterzaal e.d.
De student werkt gedurende het traject (vooraf, tussentijds en achteraf) aan een vorm van reflectie om zich bewust te worden
van zijn leerproces.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Afhankelijk van het concept van de voorstelling zal zo veel mogelijk samenwerking met andere vakken (koor, hoofdinstrument,
zang, arrangeren, componeren) worden gestimuleerd. Tijdens de Case-weken wordt de specifieke kennis en inzicht van de eigen docenten indien mogelijk ingezet.
The Case is een productie van de afdeling Docent Muziek in samenwerking met de afdeling Art of Sound van het KC .
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Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Toetsvorm

Ruim voor aanvang van het project wordt in samenspraak een regisseur benaderd. Meestal voor de zomervakantie vinden de eerste gezamenlijke overleggen plaats.
In oktober hebben we ons eerste grote overleg met alle betrokkenen. Daar worden de eerste afspraken en
richtlijnen vastgesteld.
Vanaf dat moment ontstaan er verschillende werkgroepen met ieder een eigen taak. Studenten 2e jaar nemen daarin het voortouw als onderdeel van hun taak.
In januari vindt de eerste gezamenlijke repetitieweek plaats en in de maand februari de twee weken in de
Kees van Baarenzaal.
Deelname aan The Case
Deadline
n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Voor alle studenten: deelname en actieve participatie.
De student werkt zelfstandig aan een vorm van reflectie.
Beoordelingscriteria
De module is afgesloten als het werk met een voldoende is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
Indien het werk onvoldoende is krijgt de student de gelegenheid dit te herkansen.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak
gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Keuzevak 3

Module

Keuzevak 3 Creatief Schrijven

Omschrijving

Jaar, semester

Het keuzevak creatief schrijven gaat dieper in op het ontwikkelen van eigen materiaal; compositie en productie. Je leert hoe je je eigen materiaal kunt schijven en opnemen/produceren
Groepsles en individuele begeleiVoertaal
Nederlands
Werkvorm
ding
3 semester 2
ECTS
2
Competenties

Docent

Jeroen Thijsen

Code Osiris

Resultaatschaal

numeriek

Inhoud
1. Schrijven en opnemen/produceren eigen song: vanuit een zelf te kiezen muzikaal perspectief schrijf je een eigen song. Het
nummer wordt genoteerd in Sibelius en opgenomen en gemixt in Logic
2. Compositie / arrangeer opdracht. Je maakt een eigen compositie (songwriting/klassiek/jazz) of maakt een bewerking van
een bestaand stuk en voert dit uit in een bezetting naar keuze bij de presentatie van de dicreasweek.
Leerdoelen

DeDe student kan zijn eigen materiaal ontwikkelen en vastleggen in notatie en opname/productie
Studenten hebben Praktisch schrijven 3 sem 1 met een voldoende afgerond.

Bronnen & literatuur

Sibelius & Logic of andere DAW. Schriftelijk material t.a.v. arrangeren/songwriting.

Toetsvorm

2 zelfstandige opdrachten

Deadline 1 juni

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Online lesmateriaal: http://thijsenspeelt.nl/category/lesmateriaal/

Inhoud van de toets
Het inleveren van de 2 opdrachten en uitvoering in dicreasweek:
http://thijsenspeelt.nl/dm-voltijd-creatief-schrijven/
Beoordelingscriteria
Zie beoordelingsformulier:
http://thijsenspeelt.nl/dm-voltijd-creatief-schrijven/
Als de student de opdracht niet heeft gehaald, volgt een herkansing.
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Vak

Keuzevak 3

Module

Keuzevak 3 Educatief materiaal ontwerpen

Omschrijving

Code Osiris

Als Docent Muziek moet je lessen kunnen ontwerpen. Korte lessen, maar ook lessen die passen in een leerlijn. Voor het schrijven van een methode of lesproject is het handig te leren en weten hoe je dat doet. Hoe
schrijf je een instructie op, zodat een andere docent het begrijpt? En hoe bereik je na drie of vier lessen je
gestelde doelen? Dit leer je in deze module: Educatief materiaal ontwerpen.
Groepsles en individueel
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3.2

ECTS

2

Docent

Suzan Overmeer

Resultaatschaal

numeriek

Competenties

Inhoud
In de lessen onderzoek je verschillende bestaande methodieken. Je let op de grote lijnen (leerlijn, structuur, leerdoelen, activiteiten) en zoomt in op lessen (lesdoelen, haalbaarheid, opbouw). Vanuit het boek Onderwijskundig ontwerpen en andere onderwijskundige artikelen neem je kennis van de theorie achter het ontwerpen van lesmateriaal. Deze kennis deel je met je groep door
middel van een korte presentatie en zelf ontworpen opdrachten met een link naar muziekeducatie. Samen met je medestudenten onderzoek je op welke manier je zelf het beste een leerlijn kunt opzetten en uitwerken. Je oefent het schrijven van een handleiding vanuit praktische lesvoorbeelden. Ook leer je hoe je voor verschillende doelgroepen (leerkrachten, vakdocenten,leerlingen) schrijft. Uiteindelijk ontwerp en schrijf je educatief materiaal (tenminste drie lessen) in samenhang met een gekozen
werkveld (bij voorkeur het profiel dat je in jaar 4 ook wilt kiezen)
Leerdoelen
• Aan het einde van het traject heb je kennis en inzicht over/van/in de ‘ins & outs’ van educatief materiaal ontwerpen.
• Je bent in staat het proces te beschrijven, een product te ontwerpen (*) en andere producten te interpreteren en lesklaar te maken.
• (*) Je bent in staat educatief materiaal te ontwerpen dat:
• geschikt is voor een vooraf vastgestelde doelgroep,
• voldoet aan vooraf vastgestelde criteria,
• geschikt is om door derden te worden uitgevoerd.
NVT
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

Zelf aanschaffen: Onderwijskundig ontwerpen (Froukje Hoobroeckx en Els Haak)
Diverse artikelen (worden tijdens de les uitgedeeld
Tijdens de les: presentatie en opDeadline
dracht

n.v.t.

Zelfstandig: handleiding schrijven
Toetsduur

n.v.t.

Weging
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Inhoud van de toets
Schriftelijk: zelf ontworpen en geschreven handleiding
Presentatie van een hoofdstuk uit het boek Onderwijskundig Ontwerpen en het ontwerpen van een muziekeducatieve opdracht
daarbij.
Beoordelingscriteria
. Het educatief materiaal wordt beoordeeld. Dit geschiedt door drie partijen: de student zelf, een medestudent en de docent.
Toetsdatum: feb-mrt.
Voor toets 1 geldt: de bespreking moet als voldoende worden beoordeeld. Toets 2 wordt met een cijfer beoordeeld (het gemiddelde van de drie beoordelingen).
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken moment.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
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Vak

Keuzevak 3

Module

Keuzevak 3 Musiceerlab

Omschrijving

Wat betekent creativiteit voor muziekdocenten? En speelt creativiteit een belangrijke rol in muziekeducatie?
Alhoewel de definitie van creativiteit vaag en niet eenduidig is, is educatie zonder creativiteit ondenkbaar.
Creativiteit wordt vaak gezien als het hart van educatie. Educatie en creativiteit hebben een aantal dingen
gemeen: de noodzaak om van het vaste plan af te wijken, te improviseren en belangrijk: de rol van de ANDER.
Zonder ander immers geen educatie of creativiteit: beide ontlenen hun bestaansrecht aan samenwerking en
uitwisseling.

Code Osiris

In de cursus onderzoek en ontwikkel je het idee van creativiteit in relatie tot pedagogiek. Studenten worden
uitgenodigd om te leren door `samen te doen’, door middel van een serie workshops. Door het analyseren,
maken, delen, herontwikkelen van elkaars ideeen, zullen studenten de kans krijgen de betekenis, waarde, rol
en de functie van creativiteit binnen pedagogiek te overdenken.
Workshopvorm
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3, semester 2

ECTS

Docent

Cristiano Viviani

Resultaatschaal

2

Competenties

Inhoud
De cursus is verdeeld in drie delen, waardoor studenten kunnen kennis maken met bestaande ideeën, hun eigen ideeën kunnen
ontwikkelen en, het meest belangrijk, de ideeën en pedagogische strategieën van anderen kunnen veranderen, overnemen en
opnieuw uitvinden.
In het eerste deel geven studenten hun mening op bestaand materiaal (video), ze gaan zelf aan de slag met bestaande workshops, ze voeren deze samen uit en leiden deze zelf, met als doel te leren door het samen te doen. Ze worden uitgedaagd kritisch
over het bestaande materiaal te denken en zichzelf te evalueren.
In het tweede deel focust de student op het zelf ontwikkelen van een eigen, originele workshop, de lessen en ervaringen uit het
eerste deel helpen hierbij. In het derde deel proberen studenten elkaars materiaal uit, en worden ze uitgedaagd om elkaars werk
door te ontwikkelen, opnieuw uit te vinden, te veranderen en als groep de originele workshop te herdefiniëren.
Leerdoelen
Aan het eind van de module heeft de student theoretisch en praktische inzichten verworven om een workshop te ontwerpen en
uit te voeren die impliciet of expliciet gaat over creativiteit. De student heeft ook inzichten in leiderschap en strategieën om een
creatief proces te stimuleren. De student kan kritisch naar zijn eigen materiaal kijken en reflecteren op zijn ontwikkeling.
Student heeft Musiceerlab 2 met een voldoende afgerond.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

De studenten zorgen voor een eigen instrument dat tijdens de workshops bespeeld kan worden. In de cursus
wordt audio en video materiaal uitgereikt.

Toetsvorm

nvt

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets

Beoordelingscriteria
Je dient wekelijk je materialen voor te bereiden en te presenteren
Dit huiswerk, plus een 80% actieve aanwezigheid bepaalt of je slaagt.
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Vak

Keuzevak 3

Module

Keuzevak 3: Muziek in Context
Onderzoek muziek 20e eeuw

Omschrijving
Code Osiris

In het derde jaar van de studie krijg de student in het tweede semester ruimte om zelf vakken te kiezen. Door
de keuzevakken ontwikkel je een persoonlijk Docent Muziek profiel.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

Jaar 3, sem 2

ECTS

2

Docent

Peter Lurvink

Resultaatschaal

numeriek

Competenties

…..

Inhoud
Werkgroep gewijd aan de muziek uit de 2-e eeuw. Sluit aan bij het 1e semester van jaar 3. Naast enkele inleidingen van de docent worden stdenten zelf geacht korte presentaties te verzorgen.
Leerdoelen
Je beschikt over een breed inzicht in de klassieke traditie van de 20e eeuw, op zodanige wijze dat je in staat bent zelfstandig met
onderwerpen uit deze perioden aan de gang te gaan.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur
Toetsvorm

Litaratuur: Burkholder, Grout & Palisca: A History of Western Music (Norton, New York/London, 9th or 10th
edition) Voorts losse kopieën (teksten van of over componisten, parituurfragmenten, e.d.) die in de les worden uitgedeeld. Incidenteel zullen we video’s bekijken.
Deadline
n.v.t.

Toetsduur

n.v.t

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Deze module wordt afgesloten met een of enkele korte presentaties in de loop van de cursus.

Beoordelingscriteria
Een presentatie wordt als voldoende beschouwd als een student een hem nieuw onderwerp kort en duidelijk weet samen te
vatten en uit te leggen aan de anderen.
Je presentie (80% minimaal).
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Vak

Keuzevak 3

Module

Keuzevak 3 BSME project

Omschrijving

Code Osiris

Een docent muziek moet zich ook kunnen bewegen in het Buitenschoolse Muziekeducatieve veld (BSME).
Hieronder vallen bijvoorbeeld educatieve diensten van orkesten, het werken bij kunstencentra, het geven
van schoolconcerten of het ontwikkelen van buitenschoolse educatieve muzieprojecten.
Project, begeleiding op maat.
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Jaar, semester

3.2

ECTS

2

Docent

Diverse
docenten

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud
In dit keuzevak gaat de student zelfstandig of in tweetallen een (kort) project voor een speciale doelgroep ontwerpen en uitvoeren. Het gehele proces is belangrijk: de keuze voor de doelgroep, de productie, organisatie, de inhoud, de uitvoering en de evaluatie. De student zal hierbij op maat worden begeleid door een (gast) docent.
Leerdoelen
De student leert vanuit een ondernemende en onderzoekende houding hoe hij/zij een zinvol project moet ontwerpen voor een
bepaalde doelgroep. De student is in staat informatie over de doelgroep om te zetten in een project dat aanslaat bij deze doelgroep. Een student kan samenwerken, zijn project organiseren, zijn project opzetten en uitvoeren.
Ingangseisen

nvt

Bronnen & literatuur

nvt

Toetsvorm

Een schriftelijk verslag van het project-proces + reflectie

Deadline

n.v.t.

Weging

Verslag 50%

Een uitvoering
Toetsduur

n.v.t.

Uitvoering 50%
Inhoud van de toets
De student ontwerpt het project, ontwikkelt het en voert het uit. Het verslag hiervan, plus een reflectie op het totale project
vormt het ene deel van de toets, de uitvoering het andere deel.
Beoordelingscriteria
Het is belangrijk dat zowel het proces als het resultaat met een positief resultaat uitpakt. De inzet van de student moet actief
zijn. De reflectie van de student op het resultaat moet doordacht zijn en puntgewijs weergeven wat de student heeft geleerd.
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Vak

Keuzevak 3

Module

Keuzevak 3 Kodaly

Omschrijving

De Kodály-werkwijze, ook wel Kodály-concept of Kodály-methode genoemd, is ontwikkeld in Hongarije in het
midden van de 20e eeuw. De visie van componist, docent en etnomusicoloog Zoltán Kodály inspireerde zijn
leerlingen en medewerkers tot het uitwerken van een leerplan, vanaf jonge leeftijd en voor een lange termijn. Muziek maken met kwaliteit en plezier zijn daarin de uitgangspunten.
Wekelijkse groepsles
Voertaal
Nederlands
Werkvorm

Code Osiris
Jaar, semester

Jaar 3 semester
2

ECTS

4

Docent

Anouk Vinders,
Tim Tomassen,
Daniël Salbert,
Suzanne Koning

Resultaatschaal

VD/NVD

Competenties

Inhoud
In muzieklessen volgens Kodály staat het leren van muziek door te zingen centraal. Docenten hebben daarvoor zelf goede muzikale
vaardigheden (musicanship skills) nodig. Traditioneel repertoire (songs & games) en nieuw gecomponeerde muziek maken deel uit
van een muzikaal uitdagend en actief leertraject. Relatieve solmisatie, handgebaren en ritmetaal worden gebruikt om het proces
van het ontwikkelen van muzikale geletterdheid mogelijk te maken. Leerlingen ervaren dat zij zelf iets steeds beter kunnen en leren
vaardigheden waarmee zij ook later zelfstandig muzikale keuzes kunnen maken.
Deze cursus is een praktische en theoretische introductie op muziekeducatie volgens het Kodály concept. Het bestaat uit vier elementen: muzikantschap, methodiek, zang en repertoire.
Leerdoelen
Aan het eind van de lessen heb je:
Basiskennis over het Kodály concept in muziekeducatie;
Basiskennis over het muzikale leerproces en ben je in staat muzieklessen te ontwerpen in logische stappen die leiden tot
muziek maken met hoge kwaliteit
- Ben je in staat muzikale inhoud en muzikaliteit uit te dragen met je stem
- Heb je je eigen muzikale kwaliteiten ontwikkeld zodat je in staat bent deze bewust in te zetten om de juiste aandacht te
geven zoals het nodig is bij het geven van muziekonderwijs
- Kun je de kennis en praktijk inzetten in je eigen lespraktijk
nvt
Ingangseisen
-

Bronnen & literatuur

Materialen worden tijdens de les uitgereikt

Toetsvorm

nvt

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Inhoud van de toets
Opdrachten tijdens de les
Beoordelingscriteria
Je bent voor 80% aanwezig en hebt actief deelgenomen aan de lessen
Je hebt je opdrachten altijd goed voorbereid, als het nodig is schriftelijk
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Vak

Keuzevak 3 Verdieping Kunst/CKV

Module

Jaar 3, semester 2

Omschrijving
Code Osiris

Voertaal

Nederlands

Werkvorm

Hoorcollege

Competenties

1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.6, 3.2, 3.6, 4.1,
5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6

Jaar, semester

3.2

ECTS

3

Docent

M. Zijlstra

Resultaatschaal

VD/NVD

Inhoud
Deze keuzemodule vormt de mogelijkheid tot verdieping naast de modules Kunst-in-context binnen de opleiding Docent Muziek. Voor een uitgebreide beschrijving van deze leerlijn, zie de betreffende modules.
Er wordt aan de hand van een periode uit de kunst- en cultuurgeschiedenis gereflecteerd op het thema kunst en context. De
student leert vaardigheden op het gebied van reflectie, onderzoek en kunstbeschouwing. Student doet eigen onderzoek (in
groepsverband) en presenteert dit in enigerlei vorm. Tevens doet de student in groepsverband een culturele activiteit.
Er is een sterke link met de lessen CKV / Kunst algemeen en Muziekgeschiedenis. De gekozen periode / thematiek is alternerend, wat het voor de student mogelijk maakt de keuzemodule meerdere keren te kiezen.
Leerdoelen
Leerdoelen De student: reflecteert op het thema kunst en context breidt zijn vaardigheden uit op het gebied van reflectie, onderzoek en kunstbeschouwing presenteert uitnodigend en aantrekkelijk werkt samen didactiseert kunstzinnige en kunsthistorische onderwerpen.
n.v.t.
Ingangseisen
Bronnen & literatuur

Bespiegeling, Kunsten in samenhang

Toetsvorm

Presentatie

Deadline

n.v.t.

Toetsduur

30 minuten

Weging

100

Inhoud van de toets
Presentatie volgens gegeven richtlijnen
Beoordelingscriteria
Toetscriteria
 Inhoudelijk niveau, diepgang en relevantie

Omvang
 Schrijven en presenteren op HBO niveau
 Toepassen van de geleerde onderzoeksvaardigheden
 Geeft blijk van groeiende visie op kunst Didactische uitwerking
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