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Omdat de opleiding Docent Muziek sinds 2018 is overgegaan naar een nieuw
curriculum, is het curriculum handboek dat u hier leest alleen nog geldig voor de
studenten uit het vierde jaar.
In seizoen 2018-2019 zijn de eerstejaars overgegaan naar een nieuw curriculum en is
er voor hen een nieuw curriculum handboek geschreven. Het seizoen daarna kwam
het tweede jaar daarbij en in het huidige seizoen is het Curriculum Handboek gereed
voor jaar 1, 2 en 3. Volgend seizoen zal het nieuwe curriculum ook voor het vierde jaar
worden toegevoegd. Tot die tijd gelden de module-beschrijvingen voor het vierde jaar
zoals ze in dit document staan beschreven.
Suzan Overmeer
Coördinator Docent Muziek
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Uitleg Overzicht Modules (I) en Modulebeschrijvingen (II)
In dit Moduleboek vind je op pagina’s 4, 5 en 6 een overzicht van alle modules.
Direct hieronder (pagina 2) vind je uitleg hoe je met dat overzicht kunt omgaan.
Op de overige pagina’s vind je alle modulebeschrijvingen, opgemaakt in hetzelfde
format. Uitleg over dat format vind je op pagina 3.
I
Overzicht Modules
In dit overzicht kom je vijf kolommen tegen (A t/m E):

A
VAK
In deze kolom vind je de naam van het vak met daarvoor
een zoeknummer. Het gaat om 26 vakken, waaronder ook projecten e.d.
Zoeknummers bestaan uit 6 categorieën:
100
Algemeen (Voorbeeld: SVO 1 heeft zoeknummer 101; zie boven)
200
Onderwijskundig
300
Praktisch
400
Theorie
500
Projecten & Keuzevakken
600
Profiel
Deze nummers corresponderen met de zoeknummers van de 91 modulebeschrijvingen.
B
CODE MODULES
In deze kolom vind je de codenaam van een module.
Die code bestaat uit een dubbele afkorting (afkorting van ‘afdeling’ en ‘vak’) + een cijfer (1
t/m 4) + meestal ook een letter (A, B, etc).
Voorbeeld:
DM-Meth 2C
DM-Meth staat voor: Docent Muziek – Methodiek.
Het cijfer betreft de jaargroep, de letter betreft de modulereeks.
In dit geval gaat het om de 3e module (C) voor Methodiek van studiejaar 2.
C
NAAM MODULE
In deze kolom staat de naam (onderwerp) van de module.
Soms staat er een letter achter (A , B of C). Het gaat dan om een reeks modules die
inhoudelijk NA elkaar komen.
Voorbeeld: Leiden van creatieve leerprocessen B (te vinden bij DM-Musl 3).
Dat is de derdejaars module van het Musiceerlab. Die volgt op de tweedejaars
module Leiden van creatieve leerprocessen A (DM-Musl 2).
D
EC
In deze kolom vind je de studiepunten die aan de module
worden toegekend. 1 EC (European Credit) staat voor 28 uren studielast (inclusief les).
Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel gewicht de opleiding aan de stage toekent
dan tel je de stagemodules (per studiejaar zijn dat er meestal 2) op.
E
BEOORDELING
In deze kolom kun je aflezen met welke vorm van
beoordeling de betreffende module wordt afgesloten. Bij Docent Muziek werken we met:
o Cijfers (inclusief achter de komma)
o Kwalificaties (excellent/goed/ruim voldoende/voldoende/onvoldoende)
o Deelname (voldaan/niet voldaan)
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II
Modulebeschrijvingen
In totaal kom je 91 beschrijvingen tegen. 91 modules die tezamen het studieprogramma
vormen. Elke beschrijving is op dezelfde wijze opgebouwd. Bovenaan vind je:

Het gaat in dit overzicht om formele gegevens. Je vindt er de naam van de module en het
vak, de docent die de module verzorgt, de code die correspondeert met Osiris, het aantal
studiepunten (EC), het studiejaar en het semester, het totaal aan contacttijd (meestal per
week uitgedrukt).
Daaronder volgen 7 onderwijskundige onderdelen van de modulebeschrijving.
CONTEXT
Hier wordt op eenvoudige wijze uitgelegd in welke relatie de module t.o.v.
de praktijk van docent muziek staat. Waarom is die module in het leven geroepen?
In principe zal je bij alle modules van bijvoorbeeld Koorzang dezelfde contextbeschrijving
tegenkomen. Het gaat dus om de positie die het vak in het studieprogramma inneemt.
DOELSTELLING Hier wordt aangegeven wat je aan het einde van de module moet hebben
bereikt, wat je ‘kent en kunt’.
INHOUD
Hier staat beschreven wat er inhoudelijk aan de orde komt.
Het is belangrijk dat je vooraf weet waaraan je de komende periode gaat werken.
Als je goed op de hoogte bent van de inhoud en het doel(en) van de module, dan ben je
feitelijk goed op de hoogte van wat er aan het einde van de periode getoetst gaat worden.
ORGANISATIE Bij dit onderdeel vind je opmerkingen over de opbouw van de module,
werkvormen en de structuur van de lessen.
TOETSING & AFSLUITING
Hier wordt de aard van toetsing beschreven en de
voorwaarden van afsluiting. Voor dat laatste geldt altijd dat de module (lees ook: de toets of
gemiddelde van meerdere toetsen) met een voldoende moet zijn afgesloten.
Voor alle modules geldt de 80%-aanwezigheid-regeling.
BENODIGD MATERIAAL Van boeken, artikelen tot en met instrumenten e.d.
AANVULLENDE OPMERKINGEN Hier is ruimte voor aanvullingen. Dat varieert van
voorwaarden om aan de module te kunnen deelnemen, verwijzingen naar documenten tot
bijvoorbeeld inhoudelijke overeenkomsten tussen meerdere modules (zowel binnen
hetzelfde vak als verschillende vakgebieden).

Bij de beschrijvingen van de ATV-modules is het format enigszins afwijkend. Dit komt omdat die
modules telkens uit twee vak-inhouden bestaan.
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OVERZICHT MODULES DOCENT MUZIEK 2017 – 2018
VAK

CODE MODULE NAAM MODULE

EC

BEOORDELING

100 ALGEMEEN
101 SVO

102 FYF

DM-SVO 1

Studievoortgangoverleg 1

2

kwalificaties

DM-SVO 2

Studievoortgangoverleg 2

2

kwalificaties

DM-SVO 3

Studievoortgangoverleg 3

2

kwalificaties

DM-SVO 4A

Studievoortgangoverleg 4

2

kwalificaties

DM-SVO 4B

Intervisie

1

kwalificaties

AL-FYF 1

First Year Festival

1,5

deelname

DM-METH 1A

Algemene methodiek/didactiek A

1,5

cijfers

DM-METH 1B

Didactisch practicum A

1,5

cijfers

DM-METH 1C

Het schoolconcert

1

cijfers

DM-METH 2A

Algemene methodiek/didactiek B

1

cijfers

DM-METH 2B

Didactisch practicum B

2

cijfers

DM-METH 2C

Leren met ICT

1

cijfers

DM-METH 2D

Luistervaardigheid

1

cijfers

DM-METH 2E

Mini workshops

2

cijfers

DM-METH 3A

Didactiek o/d werkvloer PO

3

cijfers

DM-METH 3B

Didactiek o/d werkvloer VO2

3

cijfers

DM-METH 4A

Visie

3

cijfers

Meth 4B

zie 602

DM-OP 1A

Oriëntatie op leren en educatie

1,5

cijfers

DM-OP 1B

Muzikale ontwikkeling en lesgeven

1,5

cijfers

DM-OP 2A

Leerlingkenmerken

1

cijfers

DM-OP 2B

Leren en onderwijzen

1

cijfers

DM-OP 3A

Toetsen, beoordelen en beslissen

1

cijfers

DM-OP 3B

Groepsdynamiek en samenwerkend leren

1

cijfers

OP 4

zie 603

DM-ST 1A

Oriëntaties

3

kwalificaties

DM-ST 1B

Muziekpedagogisch credo A

1

kwalificaties

DM-ST 2A

Stage VO 1A

3

kwalificaties

DM-ST 2B

Stage VO 1B

3

kwalificaties

DM-ST 3A

Stage PO

3,5

kwalificaties

DM-ST 3B

Stage VO 2

3,5

kwalificaties

DM-ST 3C

Muziekpedagogisch credo B

1

kwalificaties

Stage 4

zie 601

DM-PRES 1A

Presentatie stem

1

cijfer

DM-PRES 1B

Presentatie fysiek

1

cijfer

200 ONDERWIJSKUNDIG
201 METHODIEK

202 ONDERWIJSPEDAGOGIEK

203 STAGE

204 PRESENTATIE
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VAK

CODE MODULE NAAM MODULE

EC

BEOORDELING

300 PRAKTISCH
301 HFDINSTRUMENT

302 MUSICEERLAB

303 ZANG

304 LIEDBEGELEIDING

305 KOORZANG

306 PRACTICUM Pop- & Wereldmuziek

DM-HI 1

Hoofdinstrument 1

8

kwalificaties

DM-HI 2

Hoofdinstrument 2

8

voldaan/nv

DM-HI 3

Hoofdinstrument 3

8

voldaan/nv

DM-HI 4

Openbaar Recital

10

cijfer

DM-MUSL 1A

Basis artistieke ontwikkeling

1,5

kwalificaties

DM-MUSL 1B

Het schoolconcert

1,5

kwalificaties

DM-MUSL 2

Leiden van creatieve leerprocessen A

2

kwalificaties

DM-MUSL 3

Leiden van creatieve leerprocessen B

2

kwalificaties

DM-ZG 1

Klassieke stemscholing

2

kwalificaties

DM-ZG 2

Zang lichte muziek

2

kwalificaties

DM-LB 1

Liedbegeleiding 1

3

kwalificaties

DM-LB 2

Liedbegeleiding 2

3

kwalificaties

DM-LB 3

Liedbegeleiding 3

3

kwalificaties

DM-LB 4

Liedbegeleiding 4

2

cijfers

DM-KZ 1

Koorzang 1

3

kwalificaties

DM-KZ 2

Koorzang 2

3

kwalificaties

DM-KZ 3

Koorzang 3

3

kwalificaties

DM-KZ 4

Koorzang 4

2

kwalificaties

DM-PRPW 1

Practicum Pop- & Wereldmuziek 1

2

kwalificaties

DM-PRPW 2

Practicum Pop- & Wereldmuziek 2

3

kwalificaties

DM-PRPW 3

Practicum Pop- & Wereldmuziek 3

3

kwalificaties

307 GITAAR EN DRUMS

DM-GIDR 1

Gitaar & drums

2

kwalificaties

308 ENSEMBLELEIDING

DM-EL 3A

Ensembleleiding basis

1

kwalificaties

DM-EL 3B

Ensembleleiding praktijk

1

kwalificaties

TL-ATV 1A

Algemene Theoretische Vorming 1A

4

cijfers

TL-ATV 1B

Algemene Theoretische Vorming 1B

4

cijfers

400 THEORIE
401 ATV

402 RITME PRAKTICUM

TL-ATV 2A

Algemene Theoretische Vorming 2A

3,5

cijfers

TL-ATV 2B

Algemene Theoretische Vorming 2B

3,5

cijfers

TL-ATV 3A

Algemene Theoretische Vorming 3A

3,5

cijfers

TL-ATV 3B

Algemene Theoretische Vorming 3B

3,5

cijfers

TH-RP 1

Ritme Practicum 1

2

cijfers

TH-RP 2

Ritme Practicum 2

2

cijfers
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VAK

CODE MODULE NAAM MODULE

EC

BEOORDELING

400 THEORIE (vervolg)
403 CREATIEF SCHRIJVEN

404 MUZGESCHIEDENIS

DM-CS 1A

Basis Creatief Schrijven

1

kwalificaties

DM-CS 1B

Schoolconcert PO

1

kwalificaties
kwalificaties

DM-CS 2A

Schrijven voor VO1

1,5

DM-CS 2B

Clip & Like

1,5

kwalificaties

DM-CS 3A

Schrijven voor VO2

1,5

kwalificaties

DM-CS 3B

Masterpiece

1,5

kwalificaties

TL-MG 1A

20e eeuw: 1e helft

1,5

cijfers

TL-MG 1B

20e eeuw: 2e helft

1,5

cijfers
cijfers

TL-MG 2A

Middeleeuwen - Barok

1,5

TL-MG 2B

18e en 19e eeuw

1,5

cijfers

TL-MG 3A

Popmuziek

1,5

cijfers

TL-MG 3B

Wereldmuziek

1,5

cijfers

DM-CULT 1

Culturele reis

1,5

voldaan/nv

DM-CULT 2

Culturele reis

1,5

voldaan/nv

DM-CULT 3

Culturele reis + organisatie

4

voldaan/nv

DM-CULT 4

Culturele reis + organisatie

2

voldaan/nv

DM-CASE 1

Muziektheater The Case

4

voldaan/nv

DM-CASE 2

Muziektheater The Case

4

voldaan/nv

DM-CASE 3

Muziektheater The Case

4

voldaan/nv

DM-CASE 4

Muziektheater The Case

4

voldaan/nv

503 ORGANISATIE

DM-ORG 2

Organisatie VSA's

1,5

voldaan/nv

504 VRIJ KEUZEVAK

DM-KP 4

Vrij keuzevak

4

voldaan/nv

601 PROFIEL STAGE

DM-PST 4

Stage-Eindgesprek

8

cijfers

602 PROFIEL METHODIEK

DM-PMET 4

Educatief materiaal

3

cijfers

603 PROFIEL ONDERWIJSPEDAGOGIEK

DM-POP 4

Onderzoekvaardigheden

3

cijfers

604 PROFIEL KEUZEVAK

DM-PKP 4

Profiel Keuzevak

605 PROFIEL ONDERZOEK

DM-POND 4

Openbare Eindpresentatie

500 PROJECTEN & KEUZEVAKKEN
501 PROJECT CULTREIS

502 PROJECT THE CASE

600 PROFIEL
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4
12

voldaan/nv
cijfers

Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Studievoortgangoverleg 1
Code:
Studievoortgangoverleg
Jaar/sem:
DM: Sophie Graven
DMv: Aad de Been/Suzan Overmeer

DM-SVO 1
1

EC:
Contacttijd:

2
50 m.p.w.

CONTEXT
Het studievoortgangoverleg is studie-ondersteunend uur waarin naast algemene zaken (actualiteiten,
vernieuwingen, et cetera) evaluaties worden uitgevoerd en individuele studiehulp geboden wordt.
Daarnaast wordt hulp geboden bij jaargroep-specifieke taken en opdrachten. De twee hoofdzaken op
een rijtje:
o Studiebegeleiding (informatie & ondersteuning)
o Begeleiding specifieke taken
DOELSTELLING
Studiebegeleiding
 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 leert/weet dat te uiten in reflecties (enquêtes) en te
verwoorden in gesprekken.
Specifieke taken
Jaargroep 1 heeft nog geen specifieke taak binnen de opleiding. Veel aandacht gaat naar het ‘leren
studeren’.
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 eerstejaars studenten ondersteuning bij leren studeren.
Tevens krijgen zij instructielessen voor het Muziekpedagogisch Credo 1.
ORGANISATIE
Groepsbijeenkomst, afgewisseld door individuele gesprekken.
TOETSING & AFSLUITING
Het SVO biedt ondersteuning en tijdens de individuele gesprekken (2) wordt de voortgang besproken.
Er vindt geen kwalitatieve toetsing plaats.
BENODIGD MATERIAAL
De student heeft de mogelijkheid een portfolio bij te houden.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Naast deze vorm van ondersteuning kan de student in geval van studieproblemen ook het decanaat
raadplegen.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Studievoortgangoverleg 2
Studievoortgangoverleg
Sophie Graven

Code:
Jaar/sem:

DM-SVO 2
2

EC:
Contacttijd:

2
50 m.p.w.

CONTEXT
Het studievoortgangoverleg is studie-ondersteunend uur waarin naast algemene zaken (actualiteiten,
vernieuwingen, et cetera) evaluaties worden uitgevoerd en individuele studiehulp geboden wordt.
Daarnaast wordt hulp geboden bij jaargroep-specifieke taken en opdrachten. De twee hoofdzaken op
een rijtje:
o Studiebegeleiding (informatie & ondersteuning)
o Begeleiding specifieke taken
DOELSTELLING
Studiebegeleiding
 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 leert/weet dat te uiten in reflecties (enquêtes) en te
verwoorden in gesprekken.
Specifieke taken
Jaargroep 2 heeft de taak om alle voorspeelavonden te organiseren en de beide vaklokalen te
onderhouden. De taakomschrijving is vastgelegd in Organisatie VSA’s (503 Organisatie 2).
De begeleiding is erop gericht om het organisatieproces (binnen een groep) te leren.
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 tweedejaars studenten ondersteuning bij hun speciale
taak: organisatie van de voorspeelavonden, open dag, diplomering, e.d.: Organisatie VSA’s.
ORGANISATIE
Groepsbijeenkomst, afgewisseld door individuele gesprekken.
TOETSING & AFSLUITING
Het SVO biedt ondersteuning en tijdens de individuele gesprekken (2) wordt de voortgang besproken.
Er vindt geen kwalitatieve toetsing plaats.
BENODIGD MATERIAAL
De student heeft de mogelijkheid een portfolio bij te houden.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Naast deze vorm van ondersteuning kan de student in geval van studieproblemen ook het decanaat
raadplegen.
De organiserende taak is beschreven in modulebeschrijving Organisatie VSA’s (503 Org 2).
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Studievoortgangoverleg 3
Studievoortgangoverleg
Sophie Graven

Code:
Jaar/sem:

DM-SVO 3
3

EC:
Contacttijd:

2
50 m.p.w.

CONTEXT
Het studievoortgangoverleg is studie-ondersteunend uur waarin naast algemene zaken (actualiteiten,
vernieuwingen, et cetera) evaluaties worden uitgevoerd en individuele studiehulp geboden wordt.
Daarnaast wordt hulp geboden bij jaargroep-specifieke taken en opdrachten. De twee hoofdzaken op
een rijtje:
o Studiebegeleiding (informatie & ondersteuning)
o Begeleiding specifieke taken
DOELSTELLING
Studiebegeleiding
 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 leert/weet dat te uiten in reflecties (enquêtes) en te
verwoorden in gesprekken.
Specifieke taken
Jaargroep 3 heeft de taak om de Cultreis van het komende studiejaar te organiseren. De
taakomschrijving is vastgelegd in Culturele reis & organisatie (501 Cultreis 3).
De begeleiding is erop gericht om het organisatieproces (moeilijker dan 2 e jaar) te leren.
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. De organiserende taak is beschreven in modulebeschrijving Culturele
reis & organisatie (501 Cultreis 3).
Daarnaast is er ondersteuning bij het schrijven van het Muziekpedagogisch Credo 2 en de
voorbereiding van de profielkeuze.
ORGANISATIE
Groepsbijeenkomst, afgewisseld door individuele gesprekken.
TOETSING & AFSLUITING
Het SVO biedt ondersteuning en tijdens de individuele gesprekken (2) wordt de voortgang besproken.
Er vindt geen kwalitatieve toetsing plaats.
BENODIGD MATERIAAL
De student heeft de mogelijkheid een portfolio bij te houden.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Naast deze vorm van ondersteuning kan de student in geval van studieproblemen ook het decanaat
raadplegen.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Studievoortgangoverleg 4A
Studievoortgangoverleg
Martijn Mansvelder

Code:
Jaar/sem:

DM-SVO 4A
4

EC:
Contacttijd:

2
50 m.p.w.

CONTEXT
Het studievoortgangoverleg is studie-ondersteunend uur waarin naast algemene zaken (actualiteiten,
vernieuwingen, et cetera) evaluaties worden uitgevoerd en individuele studiehulp geboden wordt.
Daarnaast wordt hulp geboden bij jaargroep-specifieke taken en opdrachten. De twee hoofdzaken op
een rijtje:
o Studiebegeleiding (informatie & ondersteuning)
o Begeleiding specifieke taken
DOELSTELLING
Studiebegeleiding
 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 leert/weet dat te uiten in reflecties (enquêtes) en te
verwoorden in gesprekken.
Specifieke taken
Jaargroep 4 heeft de taak om de organisatie van de Cultreis af te ronden en de reis te leiden. De
taakomschrijving daarvan is vastgelegd in Culturele reis & organisatie (501 Cultreis 4).
De begeleiding is nu vooral gericht op de reflectie van de organisatie en leiding.
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 nog een keer (februari) wordt de studievoortgang
besproken. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het Reflectieformulier Studievoortgang.
Naast deze algemene activiteiten krijgen de vierdejaars studenten ondersteuning bij hun
afstudeertraject.
Gedurende de eerste weken vindt de Cultreis plaats en wordt deze uitvoerig geëvalueerd.
ORGANISATIE
Groepsbijeenkomst, afgewisseld door individuele gesprekken.
TOETSING & AFSLUITING
Er vindt over dit deel van het SVO geen kwalitatieve toetsing plaats.
BENODIGD MATERIAAL
De student heeft de mogelijkheid een portfolio bij te houden.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Naast deze vorm van ondersteuning kan de student in geval van studieproblemen ook het decanaat
raadplegen.
Module SVO 4B is gericht op stage-intervisie.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Intervisie
Studievoortgangoverleg
Tessa Kraus

Code:
Jaar/sem:

DM-SVO 4B
4.1

EC:
Contacttijd:

1
50 m.p.w.

CONTEXT
In het 4e studiejaar lopen de studenten hun Eindstage, ook wel Profielstage, op een zelfgekozen en
georganiseerde stageplek. Uiteenlopende stages met verschillende en verwante leersituaties. Tijdens
dit onderdeel van Studievoortgangsoverleg vindt intervisie plaats. Studenten presenteren situaties uit
hun stage en ontwikkelen met elkaar oplossingsstrategieën en visie. Een vorm van collegiaal overleg.
DOELSTELLING
 De student is in staat een goede reflectie te geven over zijn eigen stage. Hij kan zijn eigen
kwaliteiten en aandachtspunten benoemen.
 De student ontwikkelt een eigen mening over de praktijk waarin hij stage loopt en over die
van zijn medestudenten.
 De student leert om collegiaal overleg te voeren door zich te verdiepen in eigen en
andermans problemen, oplossingen en ideeën.
INHOUD
De eindstage onderscheidt zich van de overige stages door een grotere zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de student. In het overleg bespreekt de student zijn ervaringen en deelt
deze met medestudenten. Wekelijks komen diverse onderwerpen aan bod en brengen studenten
onderwerpen in. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn:
 Organisatie speellessen.
 Lokaal: instrumentarium/onderhoud/organisatie.
 Omgaan met social media/smartphones.
 Sociale vaardigheden binnen de klas: omgaan met verschillen, pesten, teambuilding,
interventies.
 Feedback/complimenten (durven) geven.
 Etnische verschillen/verschillen in sociale achtergronden.
 Orde/corrigeren.
 Oudercontacten.
 Collegiale contacten.
 Buitenschoolse activiteiten en getalenteerde leerlingen.
 De “speciale” leerling: faalangst, hoogbegaafdheid, ADHD, et cetera.
 Werkvormen: klassikaal, teams, coöperatief leren. Muzikale doelen in relatie tot didactische
werkvormen.
 Materiaalkeuze: muzikale bronnen/methodes.
ORGANISATIE
In de periode tot aan de herfstvakantie delen de studenten hun stage-ervaringen met elkaar en de
docent, problemen en vraagstellingen worden met elkaar besproken, en er wordt met elkaar naar
oplossingen gezocht.
In de periode hierna staat intervisie naar aanleiding van een door de student in te brengen onderwerp
centraal. In de 1e week na de Kerstvakantie levert de student een tussentijds verslag in.
Het accent ligt hierbij op reflectie. In dit verslag formuleert de student een drietal aandachtspunten
voor de laatste periode. Deze punten zullen op het LIO-eindgesprek aan de orde komen. Tevens zal bij
dit tussentijdse verslag de taalbeheersing van de student onder de loep genomen worden.
In de laatste weken van de stage vindt individueel overleg met de docent plaats. Hierin wordt ook
gewerkt aan de voorbereiding van het Stage- Eindverslag.
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TOETSING & AFSLUITING
Deze module is afgesloten indien de student de bijeenkomsten heeft bijgewoond, actief heeft
deelgenomen aan het overleg, een intervisie onderwerp heeft voorbereid en ook de individuele
gesprekken heeft gedaan.
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
Afhankelijk van de inbreng van onderwerpen.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Intervisie (SVO 4B) is direct betrokken op de module Stage-Eindgesprek (PrStage 4).
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

First years festival
First years festival
Docenten en gastdocenten

Code:
Jaar/sem:

AL-FYF 1
1

EC:
Contacttijd:

1,5
1 week

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
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.
INHOUD
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
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.
TOETSING & AFSLUITING
De student volgt een minimum aantal workshops/lezingen/presentaties.
Deze module is afgesloten als de student voldoende workshops/lezingen/presentaties heeft gevolgd.
BENODIGD MATERIAAL
Website en programmaboek en voor sommige workshops het eigen instrument.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Dit project is een KC-project, het valt buiten de organisatie van Docent Muziek om.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Algemene methodiek/didactiek A
Methodiek
DM: Julia Stegeman
DMv: …

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 1A
1.1/2

EC:
Contacttijd:

1,5
45 m.p.w.

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum. Er is
een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en de
stage/oriëntatie.
DOELSTELLING
 De student heeft een bescheiden liedrepertoire opgebouwd wat hij kan inzetten in de klas.
 De student heeft kennis gemaakt met divers instrumentarium en heeft in de methodiekles
werkvormen uitgeprobeerd om dit aan te bieden in de klas.
 De student heeft kennis gemaakt met bestaande muziekmethodes en heeft literatuur
gelezen betreffende onderwijssituaties.
 De student heeft inzicht in leeftijdsverschillen in het PO en VO en kan daar basis
werkvormen, organisatie en middelen op toepassen.
 De student heeft kennis gemaakt met een onderwijsstage naar keuze en hier delen van een
les gegeven.
 De student kan een les over “het orkest” geven aan een PO groep m.b.v. een
lesvoorbereidingsformulier.
 De student kan met medestudenten een groep PO kinderen informeren en rondleiden op het
KC.
INHOUD
Kennismaken met het PO en VO, bezoek aan school met opdracht.
De student leert de muziek materialen kennen en krijgt, door praktische opdrachten en
studie thuis, inzicht in het gebruik ervan.
De student leest artikelen over onderwijssituaties en geeft een presentatie hierover.
De student neemt kennis van muziekmethodes en presenteert dit voor de groep.
De student geeft lessen over het orkest in het PO, de lessen worden gezamenlijk voorbereid
en gegeven en PO leerlingen worden in het KC rondgeleid door de studenten.
ORGANISATIE
Wekelijkse, plenaire groepslessen alsmede individuele en subgroepsles.
TOETSING & AFSLUITING
- De voortgang van de student wordt bijgehouden en schriftelijk toegelicht aan het einde van dit
onderdeel.
- De student leert een lied aan in het PO waarin de pedagogische en didactische vaardigheden worden
getoetst alsmede de vaardigheden om een lied aan te leren.
- De student geeft lessen in het orkest project die mondeling en schriftelijk worden beoordeeld
- De student maakt een verslag over het orkestproject dat wordt beoordeeld.
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en
voldaan is aan de 80%-regeling.
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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.
BENODIGD MATERIAAL
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
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Didactisch practicum A
Methodiek
DM: Julia Stegeman
DMv: Lennard Mollema

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 1B
1.1/2

EC:
Contacttijd:

1,5
45 m.p.w.

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum. Er is
een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en de
stage/oriëntatie.
DOELSTELLING
De student heeft m.b.v. liedrepertoire van het PO verschillende didactische vaardigheden opgedaan
betreffende het aanleren van een lied en het leiden van een groep.
INHOUD
De student verkrijgt didactische vaardigheden om een lied aan te leren zoals daar zijn:
het aangeven, afslaan, meemeten en puls aangeven tijdens het zingen; verschillende
methodes om een lied aan te leren; lied leiden en kwaliteit verbeteren; canon en
meerstemmigheid aangeven.
De student leert leiding te geven aan een groep en krijgt inzicht in de dynamiek van een groep,
verschillende stadia van groepsvorming en leert verschillende methodes om hiermee om te gaan.
De student kan een van de aangeleerde liedjes op de piano begeleiden.
Er worden regelmatig filmopnames van de vorderingen van de studenten gemaakt die door henzelf
en de docent worden geevalueerd.
ORGANISATIE
Wekelijkse, plenaire groepslessen alsmede individuele en subgroepsles.
TOETSING & AFSLUITING
De student wordt tussentijds beoordeeld a.d.h.v. filmmateriaal (nov t/m febr)
Er is een Zangtoets in het PO met een persoonlijke, geschreven beoordeling (mrt/apr)
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.
BENODIGD MATERIAAL
Eigen-wijs: liedbundel voor kinderen van 4-12 jaar
F.Haverkort, R. van der Lei, L. Noordam
uitgeverij: SMV
ISBN: 978-90-80497160
Readers en materiaal aangeleverd door docent.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Het schoolconcert
Code:
Methodiek
Jaar/sem:
DM: Julia Stegeman
DMv: Lennard Mollema/Jeroen Thijsen

DM-Meth 1C
1.2

EC:
Contacttijd:

1
45 m.p.w.

CONTEXT
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. Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege,
zelfstudie, reflectie en practicum. Er is een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek,
onderwijspedagogiek en de stage/oriëntatie.

DOELSTELLING




Aan het eind van de module is de student in staat om (in samenwerking met medestudenten) een
lesbrief - ter voorbereiding van een zelf te creëren schoolconcert - te ontwerpen.
Hij is tevens in staat om (mondeling)/schriftelijk) aan te geven hoe zo’n lesbrief is opgebouwd.
De student is in staat om (samen met medestudenten) een les uit de lesbrief te geven aan groepen
kinderen, ter voorbereiding op het schoolconcert.

Overige doelen van het schoolconcert vind je bij de modules Musiceerlab 1B, Creatief Schrijven 1B en Presentatie
1B.

INHOUD
-

Het maken van een lesbrief behorende bij het schoolconcert.
Het maken van een lesschema en inzicht krijgen in de methodische opbouw van een les. Dit gebeurt in
zelf geformeerde groepen.
Het maken, organiseren en geven van schoolconcerten, dit gebeurt in zelf geformeerde groepen o.l.v.
de docent methodiek en gastdocenten en vindt gedeeltelijk plaats tijdens Methodiek (organisatie),
Musiceerlab (maken) en Stage(geven).

ORGANISATIE
-

Wekelijkse, plenaire groepslessen alsmede subgroep overleggen.
Schriftelijk werk wordt gemaakt, beoordeeld en verbeterd.
Met gastdocenten wordt op lokatie gewerkt.
De schoolconcerten worden georganiseerd door de student in overleg met de docent.
Het schoolconcert wordt ontworpen in de les en geoefend / gepraktiseerd in het musiceerlab.

TOETSING & AFSLUITING
De lesbrief wordt beoordeeld (groepsbeoordeling).
De student schrijft een persoonlijke evaluatie en reflectie, dit wordt individueel beoordeeld.
De uitvoering van het schoolconcert (groepsbeoordeling; bij Musiceerlab 1B).
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.

BENODIGD MATERIAAL
De student organiseert zo nodig (eigen) materiaal.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module sluit aan bij module Musiceerlab 1B (Het schoolconcert), Presentatie 1B (t.b.v. Schoolconcert) en
Creatief Schrijven 1B.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Algemene methodiek/didactiek B
Methodiek
DM: Mirjam Timmer
DMv: …

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 2A
2.1/2

EC:
Contacttijd:

1
Deel vd dag

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum. Er is
een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en de
stage/oriëntatie.
DOELSTELLING
 Studenten nemen kennis van diverse algemene didactische en methodische principes en
leren deze toe te passen.
 Studenten hebben kennis van leerdoelen en curriculum en onderwijsbeleid en reflecteert
hierop.
INHOUD
O.a. kerndoelen onderbouw, vragenderwijs lesgeven, vormen van instructie, orde, differentiatie,
maken lesvoorbereiding, motiveren.
ORGANISATIE
Zeer diverse werkvormen : groepsgesprekken, praktische oefeningen, maken van mindmaps,
zelfonderzoek, bronnenonderzoek, etc.
TOETSING & AFSLUITING
Opgedane kennis wordt getoetst middels een kennistoets in het 2 e semester
Opgedane vaardigheden worden toegepast in de stage.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Lesbrieven, handouts, reader, internet blogs, tijdschriften, webpagina’s etc.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module wordt tegelijkertijd met de andere modules Methodiek 2 gegeven.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Didactisch practicum B
Methodiek
DM: Mirjam Timmer
DMv: …

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 2B
2.1/2

EC:
Contacttijd:

2
Deel vd dag

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum. Er is
een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en de
stage/oriëntatie.
DOELSTELLING
 De student leidt op een muzikale en didactisch verantwoorde manier de samenzang,
samenspel en improvisatie.
 De student bouwt een breed repertoire op aan zang- en speelstukken die hij/zij aan de piano
kan begeleiden.
INHOUD
In samenspraak met de docent liedbegeleiding bouwt de student een repertoire op van zangstukken.
In de methodieklessen wordt dit repertoire uitgebreid met speel- en improvisatiestukken. De student
leert hierbij instructie te geven en muzikaal te leiden. Daarbij wordt er tijdens de good practice
momenten (veelal aan het begin van de methodiekdag) ervaring opgedaan met bijbehorende
didactische vaardigheden.
ORGANISATIE
Instructie gebeurt grotendeels door good practice van de docent en de studenten zelf. Daarnaast zijn
er verdiepende opdrachten via lesbrieven.
TOETSING & AFSLUITING
Semester 1: De student geeft blijk van voldoende vaardigheid
door 1 zangstuk en 1 speelstuk muzikaal te leiden en begeleiden. De docent kiest voor de toetsing uit
het opgebouwde repertoire van de student. De vereiste criteria staan in de bijbehorende lesbrieven.
Semester 2: Hetzelfde als semester 1, maar i.p.v een speelstuk nu een improvisatieopdracht.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Intro deel 1 en 2. Divers zelf te kiezen liedmateriaal + voldoende kopieën.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module wordt tegelijkertijd met de andere modules Methodiek 2 gegeven.
Deze module heeft een relatie met de module Liedbeg 2.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Leren met ICT
Methodiek
DM: Mirjam Timmer
DMv: …

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 2C
2.1/2

EC:
Contacttijd:

1
Deel vd dag

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum. Er is
een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en de
stage/oriëntatie.
DOELSTELLING
De student heeft een brede en praktische kennis van toepassingen van ict in muziek.
INHOUD
De student oriënteert zich op de diverse software die in het werkveld veel worden gebruikt.
Daarnaast neemt de student kennis van de meer geavanceerdere opties en toepassingen van
specifieke programma’s. Onder de software vallen o.a. notatie-, audiobewerkingssequencerprogramma’s (garageband, sibelius, noteflight, smartboardsoftware ).
ORGANISATIE
1. Via de door een student (in duo) gemaakte screencast krijgen de overige studenten uitleg
over een programma en diens toepassingen. Daarnaast ontwerpt de student een opdracht
waarin de opgedane kennis kan worden toegepast. Twee weken voorafgaand aan de
presentatie dient de screencast en opdracht af te zijn en heeft een voorbespreking met de
docent plaats. Eventuele wijzigingen kunnen dan nog worden gemaakt tot één week voor de
presentatie.
2. Na de presentatie voeren de studenten de opdracht uit.
TOETSING & AFSLUITING
1. Beoordeling van screencast door docent. Criteria staan in de betreffende lesbrief.
2. De opgedane kennis wordt tevens getoetst in de toets van het 2 e semester.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Diverse websites, en programma’s. Computers in m205 (een eigen laptop/ tablet is aan te raden).
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module wordt tegelijkertijd met de andere modules Methodiek 2 gegeven.
De lessen vinden plaats in het 1 e semester, de toets in het 2e semester.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Leren met ICT
Methodiek
DM: Mirjam Timmer
…

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 2D
2.2

EC:
Contacttijd:

1
Deel vd dag

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum. Er is
een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en de
stage/oriëntatie.
DOELSTELLING
De student:
 neemt kennis van diverse vraagvormen,
 analyseert luistervragen van de methodes Intro en Muziek op maat,
 ontwerpt een lesbrief met vragen aan de hand van de opgedane kennis.
INHOUD
De student neemt kennis van diverse vraagvormen middels onderzoek van methodes. Daarna begint
de ontwerpfase.
ORGANISATIE
Analyseren bestaande methodes, bestuderen lesbrief, ontwerpen eigen materiaal.
TOETSING & AFSLUITING
Inleveren ontwerp luisterreeks. Criteria worden gegeven in de betreffende lesbrief.
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.
BENODIGD MATERIAAL
lesbrief en de methodes Muziek op maat en Intro.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module wordt tegelijkertijd met de andere modules Methodiek 2 gegeven.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Mini workshops
Code:
Methodiek
Jaar/sem:
DM: Mirjam Timmer
DMv: Lennard Mollema/Jeroen Thijsen

DM-Meth 2E
2.1/2

EC:
Contacttijd:

2
Deel vd dag

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum. Er is
een nauwe samenhang tussen de inhoud van methodiek, onderwijspedagogiek en de
stage/oriëntatie.
DOELSTELLING
De student als ontwerper en workshopleider:
 ontwerpt een verzorgde workshop met relevante informatie en activerende werkvormen.
 neemt initiatief, werkt samen en presenteert zich.
 past geleerde didactische principes toe.
De student als deelnemer van de workshop:
 neemt kennis van en verdiept zich in een onderwerp gerelateerd aan het vak methodiek.
 past opgedane kennis toe in een gegeven opdracht.
INHOUD
Onderwerpen gerelateerd aan het vak en hebben dus zowel een muzikale als
methodische/didactische/pedagogische inhoud.
ORGANISATIE
De student komt zelf naar docent om het product te presenteren en formuleert eigen vragen.
Het concept van de workshop is twee weken van te voren klaar.
Definitieve workshop met reader één week van te voren klaar. De student regelt indien nodig zelf
voor de randvoorwaarden.
TOETSING & AFSLUITING
Zowel het ontwerp van de workshop als de uitvoering worden beoordeeld.
Opgedane kennis wordt getoetst in semester 2.
Criteria worden gegeven in de betreffende lesbrief.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Eigen gemaakte reader. Evt. PowerPointpresentatie of prezi.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module wordt tegelijkertijd met de andere modules Methodiek 2 gegeven.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Didactiek o/d werkvloer PO
Methodiek
Julia Stegeman

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 3A
3.1 of 3.2

EC:
Contacttijd:

3
120 m.p.w.

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: in het derde jaar didactiek o/d werkvloer en
theoretische onderbouwing.
DOELSTELLING
 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.
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.
ORGANISATIE
Didactiek op de werkvloer is opgebouwd uit twee delen: het praktische deel op de werkvloer (school
voor basisonderwijs) en het theoretische deel in het KC. Praktijk en theorie sluiten voortdurend en
zeer direct op elkaar aan. Studenten voeren de opdrachten zo zelfstandig mogelijk uit in voortdurend
overleg met de docent.
TOETSING & AFSLUITING
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.
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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MATERIAAL ter inzage op het KC
Methodieken voor het PO
 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
- 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
Readers en materiaal aangeleverd door docent.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
In het 3e studiejaar wordt Methodiek in directe relatie tot de stage aangeboden: Didactiek op de
werkvloer.
Het grootste gedeelte (om en nabij 6u) vindt plaats in de praktijk onder de naam Stage 3 (A en B), een
kleiner gedeelte (1,5 u) vindt plaats in het KC onder de naam Methodiek 3 (A en B).
Methodiek en Stage 3A betreffen het gebied PO (primair onderwijs), Methodiek en Stage 3B betreffen
VO2 (voortgezet onderwijs bovenbouw).
Voor deze werkvorm wordt de jaargroep in twee groepen verdeeld: de ene helft begint met A (zowel
Methodiek als Stage), de andere helft begint met B. In het tweede semester wisselen de groepen.
Deze module (Methodiek 3A) heeft een directe relatie tot de module Stage 3A.
Voorwaarden om aan deze twee modules te kunnen deelnemen: stages 1 e en 2e studiejaar zijn
afgesloten.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Didactiek o/d werkvloer VO2
Methodiek
Tessa Kraus

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 3B
3.1 of 3.2

EC:
Contacttijd:

3
2u p.w.

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: in het derde jaar didactiek o/d werkvloer en
theoretische onderbouwing.
DOELSTELLING
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 vergaart kennis over de structuur en organisatie van het vak CKV..
-De student neemt kennis van de op komst zijnde veranderingen m.b.t. de kunstvakken in de 2 e fase.
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
-het vak CKV
-de toekomst van de examenvakken Kunst.
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ORGANISATIE
Zie Inhoud.
TOETSING & AFSLUITING
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.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Intro voor de bovenbouw
Muziek op maat voor de bovenbouw
Syllabus muziek CvTE
CSE's, readers, et cetera.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
In het 3e studiejaar wordt Methodiek in directe relatie tot de stage aangeboden: Didactiek op de
werkvloer.
Het grootste gedeelte (om en nabij 6u) vindt plaats in de praktijk onder de naam Stage 3 (A en B), een
kleiner gedeelte (2u) vindt plaats in het KC onder de naam Methodiek 3 (A en B).
Methodiek en Stage 3A betreffen het gebied PO (primair onderwijs), Methodiek en Stage 3B betreffen
VO2 (voortgezet onderwijs bovenbouw).
Voor deze werkvorm wordt de jaargroep in twee groepen verdeeld: de ene helft begint met A (zowel
Methodiek als Stage), de andere helft begint met B. In het tweede semester wisselen de groepen.
Deze module (Methodiek 3B) heeft een directe relatie tot de module Stage 3B.
Voorwaarden om aan deze twee modules te kunnen deelnemen is: stages 1 e en 2e studiejaar
afgesloten.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Visie
Methodiek
Suzan Overmeer

Code:
Jaar/sem:

DM-Meth 4A
4.1

EC:
Contacttijd:

3
2u p.w.

CONTEXT
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. Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege,
zelfstudie, reflectie en practicum.

DOELSTELLING
•
•
•

Aan het einde van het traject ben je in staat je visie ten aanzien van het vakgebied (mondeling en
schriftelijk) te verwoorden.
Je bent in staat om artikelen/publicaties/situaties/e.d. te interpreteren en je visie daarop te
expliciteren.
Je bent in staat om een presentatie over een persoonlijk of actueel muziekeducatief onderwerp voor te
bereiden, uit te voeren en feedback te ontvangen. Dit onderdeel kun je zien als een goede
voorbereiding op je OE.

INHOUD
In de module Visie richt je je blik buiten het klaslokaal: wat speelt er allemaal in het muziekeducatieve veld? In
welke mate heeft de overheid met muziekonderwijs te maken? Welke discussies zijn er gaande? Hoe kun je als
cultureel ondernemer je weg vinden?
Je wordt je bewust van het grotere kader rondom je werkveld en/of je profiel. Je leest artikelen (online, krant,
tijdschrift) en bespreekt deze met de groep. Je leert jezelf een mening te vormen en te luisteren naar anderen.
Met de groep onderzoek je de mogelijkheden van cultureel ondernemerschap en het werken als ZZP-er. Je
onderzoekt een persoonlijk of actueel muziekeducatief onderwerp naar keuze (in samenhang met je profiel en je
OE) en je houdt een korte presentatie over dat onderwerp. Je leert feedback geven en ontvangen.

ORGANISATIE

Een lesdag bestaat globaal uit twee onderdelen: ‘plenair’ en ‘individueel’.
Plenair: Voor Visie krijg je een aantal lessen over dit specifieke onderwerp (thema’s als maatschappelijke
culturele ontwikkelingen, actuele discussies, cultureel ondernemerschap, etc). Je voert klassikaal gesprekken en
discussies. Je houdt een korte presentatie over een persoonlijk of actueel thema uit de muziekeducatie.
Individueel: Tijdens de methodiekdag is er in principe altijd gelegenheid tot individuele begeleiding en tot
zelfstandig werken aan een van de opdrachten of onderdelen.

TOETSING & AFSLUITING
Opdrachten (Je presentatie, je inzet in de gesprekken/discussies): de onderdelen worden besproken. De
onderdelen worden beoordeeld met een kwalificatie en uiteindelijk samengebracht in een cijfer. De toetsing
geschiedt door de docent. Toetsdatum: februari.
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.

BENODIGD MATERIAAL
Eigen materiaal (kranten, tijdschriften, online)

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Methodiek 4 bestaat uit twee modules: 4A (Visie) en 4B (Educatief materiaal).
Module 4B maakt deel uit van het gekozen profiel en wordt daarom Profiel Methodiek genoemd.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Oriëntatie op leren en educatie
Onderwijspedagogiek
Adri de Vugt

Code:
Jaar/sem:

DM-OP 1A
1.1

EC:
Contacttijd:

1,5
60 m.p.w.

CONTEXT
Onderwijspedagogiek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende algemene aspecten van het
onderwijs die het specifiek muziekdidactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft
enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht
in de meer theoretische aspecten van alles wat met onderwijs te maken heeft. Aan alles wat met
muziekpedagogiek te maken heeft, of het nu methodes zijn of het concrete handelen in de klas, liggen
theoretische uitgangspunten ten grondslag. We zijn ons echter niet altijd bewust van deze
uitgangspunten. Het is van belang dat we expliciet krijgen wat we impliciet doen of wat door anderen
wordt gedaan.
DOELSTELLING
 Je beschikt over enkele basisvaardigheden van observeren.
 Je kunt observaties uitvoeren en daarvan verslag doen.
 Je beschikt over een basiskennis van leren en onderkent verschillende vormen van leren in
het algemeen en dat van muziek in het bijzonder.
 Je kent de doelstellingen van kunstonderwijs en begrijpt de context daarvan.
INHOUD
Na een algemene inleiding over onderwijs en een specifieke aandacht voor vaardigheden in het
observeren, komen achtereenvolgens de onderwerpen leren, muziek leren, doelstelingen van kunst
en muziekonderwijs, kerndoelen.
In de bijeenkomsten wordt de bestudeerde literatuur besproken en wordt de kennis verbonden met
eigen ervaringen.
ORGANISATIE
Hoor- en werkcolleges, met discussies en presentaties.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijke tentamen over de bestudeerde literatuur. Tevens
worden de observatieopdrachten beoordeeld. Het tentamens 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.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Via boekenlijst.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Muzikale ontwikkeling en
lesgeven
Onderwijspedagogiek
Adri de Vugt

Code:

DM-OP 1B

EC:

1,5

Jaar/sem:

1.2

Contacttijd:

60 m.p.w.

CONTEXT
Onderwijspedagogiek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende algemene aspecten van het
onderwijs die het specifiek muziekdidactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft
enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht
in de meer theoretische aspecten van alles wat met onderwijs te maken heeft. Aan alles wat met
muziekpedagogiek te maken heeft, of het nu methodes zijn of het concrete handelen in de klas, liggen
theoretische uitgangspunten ten grondslag. We zijn ons echter niet altijd bewust van deze
uitgangspunten. Het is van belang dat we expliciet krijgen wat we impliciet doen of wat door anderen
wordt gedaan.
DOELSTELLING
 Je kent en herkent de belangrijkste aspecten van ontwikkeling en muzikale ontwikkeling
 Je kent verschillende sturingsvormen van onderwijsleerprocessen
 Je kunt een eenvoudige onderzoeksvraag stellen, een adequate vorm vinden om dat
(bescheiden) te onderzoeken, het onderzoekje uitvoeren en daarvan verslag doen.
 Je beschikt over basisvaardigheden om onderwijsleersituaties voor te bereiden.
INHOUD
Er komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
- ontwikkeling,
- muzikale ontwikkeling,
- sturingsprincipes,
- onderzoek.
In de bijeenkomsten wordt de bestudeerde literatuur besproken en wordt de kennis verbonden met
eigen ervaringen.
ORGANISATIE
Hoor- en werkcolleges, met discussies, zelfstandig werken en presentaties.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijke tentamen over de bestudeerde literatuur. Het
tentamens wordt gehouden in juni. De module is afgesloten als het werk met een voldoende
(minimaal 5,5) is 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.
BENODIGD MATERIAAL
Via boekenlijst.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Leerlingenkenmerken
Onderwijspedagogiek
Adri de Vugt

Code:
Jaar/sem:

DM-OP 2A
2.2

EC:
Contacttijd:

1
50 m.p.w.

CONTEXT
Onderwijspedagogiek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende algemene aspecten van het
onderwijs die het specifiek muziekdidactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft
enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht
in de meer theoretische aspecten van alles wat met onderwijs te maken heeft. Aan alles wat met
muziekpedagogiek te maken heeft, of het nu methodes zijn of het concrete handelen in de klas, liggen
theoretische uitgangspunten ten grondslag. We zijn ons echter niet altijd bewust van deze
uitgangspunten. Het is van belang dat we expliciet krijgen wat we impliciet doen of wat door anderen
wordt gedaan.
DOELSTELLING
 Je kent een aantal relevante aspecten van de adolescentie en puberteit en de consequenties
daarvan voor het onderwijs.
 Je weet waarin leerlingen kunnen verschillen en beschikt over basiskennis om daar me om te
kunnen gaan.
 Je kent de kenmerken van leer- en gedragsstoornissen, de context daarvan.
 Je kunt onderscheid maken in verschillende leerstijlen.
INHOUD
Deze module gaat in op de ontwikkelingen van jongeren van twaalf tot achttien jaar: de
adolescentieperiode. Naast de karakteristieke ontwikkelingen in deze periode wordt ingegaan op
enkele theorieën over adolescentie en puberteit. De module bestaat uit drie onderdelen. 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 derde onderdeel is gericht op
verschillen tussen leerlingen, waarbij o.a. wordt ingegaan leerstijlen en gedrags- en leerstoornissen.
ORGANISATIE
Hoor- en werkcolleges, met discussies, zelfstandig werken en presentaties.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met individuele presentaties over een van de leerlingenkenmerken.
Het tentamens wordt gehouden gedurende de lessen tijdnes het 1 e semester. De module is
afgesloten als het werk met een voldoende (minimaal 5,5) is 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.
BENODIGD MATERIAAL
Crone, E. (2012) Het sociale brein van de puber, Uitgeverij Bert Bakker.
Geerts, W., Kralingen, R. van (2014) Handboek voor leraren, Bussum, Uitgeverij Coutinho
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Leren en onderwijzen
Onderwijspedagogiek
Adri de Vugt

Code:
Jaar/sem:

DM-OP 2B
2.2

EC:
Contacttijd:

1
50 m.p.w.

CONTEXT
Onderwijspedagogiek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende algemene aspecten van het
onderwijs die het specifiek muziekdidactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft
enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht
in de meer theoretische aspecten van alles wat met onderwijs te maken heeft. Aan alles wat met
muziekpedagogiek te maken heeft, of het nu methodes zijn of het concrete handelen in de klas, liggen
theoretische uitgangspunten ten grondslag. We zijn ons echter niet altijd bewust van deze
uitgangspunten. Het is van belang dat we expliciet krijgen wat we impliciet doen of wat door anderen
wordt gedaan.
DOELSTELLING
De student heeft basisvaardigheden om leerlingen aan het werk te zetten en te houden:
Hij/zij beschikt over kennis en vaardigheden om effectief instructie te geven, vragen te stellen en
eenvoudige samenwerkingsvormen te begeleiden en heeft kennis en vaardigheden om orde te
houden en om te gaan met eventuele conflicten.
INHOUD
Tijdens de bijeenkomsten worden de kenmerken van effectieve instructie en werkvormen besproken.
Er wordt ingegaan op het geven van instructie, het stellen vragen en het begeleiden van groepswerk.
Daarnaast wordt ingegaan op het communiceren met groepen en het omgaan met conflicten.
ORGANISATIE
Hoor- en werkcolleges, met discussies.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met opdrachten die in de stage worden uitgevoerd. Het verslag wordt
beoordeeld. De module is afgesloten als het werk met een voldoende (minimaal 5,5) is 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.
BENODIGD MATERIAAL
Geerts, W., Kralingen, R. van (2014) Handboek voor leraren, Bussum, Uitgeverij Coutinho.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Toetsen, beoordelen en beslissen
Onderwijspedagogiek
Adri de Vugt

Code:
Jaar/sem:

DM-OP 3A
3.1

EC:
Contacttijd:

1
50 m.p.w.

CONTEXT
Onderwijspedagogiek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende algemene aspecten van het
onderwijs die het specifiek muziekdidactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft
enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht
in de meer theoretische aspecten van alles wat met onderwijs te maken heeft. Aan alles wat met
muziekpedagogiek te maken heeft, of het nu methodes zijn of het concrete handelen in de klas, liggen
theoretische uitgangspunten ten grondslag. We zijn ons echter niet altijd bewust van deze
uitgangspunten. Het is van belang dat we expliciet krijgen wat we impliciet doen of wat door anderen
wordt gedaan.
DOELSTELLING
 Je hebt inzicht in de aspecten die een rol spelen bij het evalueren van leervorderingen.
 Je kan een toets en toetsvragen maken die valide, betrouwbaar en bruikbaar zijn.
INHOUD
In de bijeenkomsten wordt ingegaan op de verschillende aspecten rondom toetsing en evaluatie.
Naast algemene aspecten wordt ingegaan de relatie tussen leerdoelen en toetsen, soorten toetsen en
cijfers geven. Er wordt concreet geoefend met het maken van toetsvragen (open, gesloten,
meerkeuze, etc.) en er wordt kritisch naar bestaande toetsen gekeken.
ORGANISATIE
Hoor- en werkcolleges, met discussies.
TOETSING & AFSLUITING
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.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Geerts, W., Kralingen, R. van (2014) Handboek voor leraren, Bussum, Uitgeverij Coutinho.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Concepten muziekonderwijs
Onderwijspedagogiek
Adri de Vugt

Code:
Jaar/sem:

DM-OP 3B
3.2

EC:
Contacttijd:

1
50 m.p.w.

CONTEXT
Onderwijspedagogiek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende algemene aspecten van het
onderwijs die het specifiek muziekdidactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft
enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht
in de meer theoretische aspecten van alles wat met onderwijs te maken heeft. Aan alles wat met
muziekpedagogiek te maken heeft, of het nu methodes zijn of het concrete handelen in de klas, liggen
theoretische uitgangspunten ten grondslag. We zijn ons echter niet altijd bewust van deze
uitgangspunten. Het is van belang dat we expliciet krijgen wat we impliciet doen of wat door anderen
wordt gedaan.
DOELSTELLING
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.
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.
ORGANISATIE
Hoor- en werkcolleges, met discussies.
TOETSING & AFSLUITING
De toetsing bestaat uit een take home opdracht. De module is afgesloten als het werk met een
voldoende (minimaal 5,5) is 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.
BENODIGD MATERIAAL
Materiaal wordt uitgereikt.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Oriëntaties
Code:
Stage
Jaar/sem:
DM: Netwerk/Martijn Mansvelder
DMv: …

DM-Stage 1A
1.1/2

EC:
Contacttijd:

3
20 dagdelen
+ schoolconcerten

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
Deze module bestaat uit twee delen:
o Oriëntaties (bezoeken in het werkveld)
o Schoolconcerten
Oriëntaties
De student oriënteert zich in de praktijk om:
-

de veelzijdige en brede beroepspraktijk te leren kennen,
basale docentvaardigheden te trainen.



Aan het eind van de module heb je een voldoende overzicht van het werkveld van de docent
muziek. Je bent in staat om aan te geven hoe dat brede werkveld is opgebouwd, tevens kun
je aangeven waar jouw interesses binnen het werkveld liggen.
Aan het einde van de module ben je in staat om vaardigheden als vertellen, uitleggen,
instructie geven, voordoen – nadoen op basaal niveau toe te passen.



Schoolconcerten
De student ontwerpt, organiseert en voert, in samenwerking met medestudenten, een schoolconcert
uit.
 Aan het eind van de module ben je in staat om aan te geven hoe het proces verloopt, welke
stappen genomen moeten worden, wat de voorwaarden zijn om tot een geslaagd
schoolconcert te komen.
 Je kunt aangeven wat je persoonlijke leerwinst is op zowel muzikaal/artistiek als
organisatorisch/samenwerking vlak.
INHOUD
Gedurende het 1 e semester en een deel van het 2e semester is de student een deel van de
onderwijskundige dag (de dinsdagochtend) in de praktijk. Ongeveer de helft van deze bezoeken
organiseert de student zelf, de andere helft wordt georganiseerd door de opleiding.
Van iedere oriëntatie schrijft de student een verslag. Vaste onderdelen van dat verslag:
o formele gegevens
-

datum bezoek,
naam en adres instituut,
naam begeleider(s),
aantal uren aanwezigheid,
klassen/groepen);

o

observaties

-

objectief verslag van activiteiten

o

mening

-

subjectief verslag, persoonlijke mening over geobserveerde,
leerwinst.

Twee maal per jaar presenteert de student zijn/haar bevindingen.
Criteria staan beschreven in het document Presentatie Oriëntatiebezoeken.
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Gedurende een deel van het 2 e semester werkt de student in samenwerking met medestudenten aan
het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van een schoolconcert aan een doelgroep van het primair
onderwijs.
Uitgebreide informatie staat in het document Schoolconcerten.
ORGANISATIE
Gedurende ongeveer 20 weken is de student in de praktijk op diverse locaties. Ongeveer 10 van de
oriëntaties worden door de opleiding georganiseerd, de overige 10 door de student zelf.
Gedurende het laatste deel van het studiejaar werkt de student in een groep aan het schoolconcert.
De voorbereidingen vinden plaats in het KC, de concerten gedurende een week op locaties.
TOETSING & AFSLUITING
Het portfolio moet als voldoende worden beoordeeld.
Presentatie 1.2 (2e semester) moet als voldoende beoordeeld zijn.
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.
BENODIGD MATERIAAL
De student houdt een portfolio bij.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Muziekpedagogisch credo A
Code:
Stage
Jaar/sem:
DM: Julia Stegeman
DMv: Aad de Been/Suzan Overmeer

DM-Stage 1B
1.2

EC:
Contacttijd:

1
zelfstudie

CONTEXT
Het is de intentie van de opleiding dat iedere student een zogenaamd muziek-pedagogisch bewustzijn
ontwikkelt. Aan het einde van de opleiding moet de student in staat zijn zijn/haar visie op onderwijs
in het algemeen en muziek- en kunstonderwijs in het bijzonder te verwoorden en te verantwoorden.
Tevens moet hij in staat zijn z’n eigen in ontwikkeling zijnde positie daarin zo helder mogelijk aan te
geven.
DOELSTELLING
De student is aan het eind van het eerste studiejaar in staat zijn visie op het muziekonderwijs te
verwoorden en zijn in ontwikkeling zijnde positie daarin aan te geven.
De student is in staat:
 zijn ervaringen (oriëntatie-bezoeken, korte stages) te beschrijven,
 bronnen die zijn aangeboden en/of zelf gevonden te gebruiken (citeren, interpreteren),
 het werkveld in kaart te brengen (overzicht),
 zijn (beginnende) mening te verwoorden,
 het bovenstaande tot een verhaal te verwerken,
 het verhaal boeiend en met aandacht voor houding/stem/middelen te presenteren.
INHOUD
N.a.v. alle oriëntatie-bezoeken/korte stages (en schoolconcerten) en enkele instructielessen voor het
schrijven van het credo en het propedeuse-document (Kan/Ken/Wil ik het?) werkt de student
zelfstandig.
Kern:
Aan het einde van het eerste studiejaar legt de student zijn tot dan toe ontwikkelde visie in een
verslag van om en nabij de 4 pagina’s (getypt, puntgrootte 11). In dit verslag geeft de student zijn
mening over het muziekonderwijs met als kernvraag: Hoe zie ik mezelf als docent Muziek? Daarin
neemt de student aspecten van zijn studie(-programma) op, alsmede gedachten als: ‘ben ik musicus
of pedagoog?’
De student baseert zijn mening op gedachten, literatuur en ervaringen opgedaan tijdens de lessen en
de oriëntaties/stages. Hij laat daarin duidelijk zijn eigen positie, ook binnen de studie, doorschemeren
ORGANISATIE
In het Studievoortgangsoverleg worden enkele lessen gewijd aan het schrijven van het credo en het
document Propedeuse (Kan/Ken/Wil ik het?). Daarna werkt de student zelfstandig, waarbij
individuele hulp door hem ingeroepen kan worden.
TOETSING & AFSLUITING
Verslag en presentatie.
In het 2e semester schrijft de student zijn credo. De vorm waarin het verslag wordt geschreven is vrij
te kiezen. Het wordt in drievoud ingeleverd (week voor de presentatie). De student presenteert zijn
credo in een zelf te kiezen vorm aan medestudenten en docenten. Zowel het schriftelijk werk als de
presentatie worden 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.
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Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
Document Propedeuse, voorbeeldmateriaal, eigen materiaal van de student.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Op drie momenten in de studie werkt de student aan zijn/haar Muziekpedagogisch Credo:
eind propedeuse (Stage 1B)
eind hoofdfase (Stage 3C)
eind studie
(PrStage 4)
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Stage VO 1A
Stage
Stagecoach & begeleider KC

Code:
Jaar/sem:

DM-Stage 2A
2.1

EC:
Contacttijd:

3
± 9 dagdelen

CONTEXT
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 2e studiejaar richt de student zich op de onderbouw van het
voortgezet onderwijs.
DOELSTELLING
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.
Speciaal voor studiejaar 2 (geldt voor Stage VO 1A & 1B):
o Aan het eind van beide modules heeft de student een duidelijk beeld:
van de doelgroep (onderbouw VO),
van het vak muziek voor de betreffende doelgroep,
van de opbouw van een muziekles,
van de verschillende leeractiviteiten (zingen/spelen, improviseren/componeren, luisteren,
informeren) binnen deze opbouw.
o Aan het eind van beide modules is de student in staat om:
verschillende leeractiviteiten op te starten, te begeleiden en af te ronden,
een gedeelte van een les zelfstandig over te nemen (bij voorkeur meer dan één
leeractiviteit).
o Aan het eind van de beide modules is de student in staat om:
in samenspraak met de stagecoach en medestudenten te reflecteren op het eigen handelen
en dat van anderen,
op basis van het bovenstaande voor zichzelf vast te stellen met welke aandachtspunten hij
de nieuwe stageperiode (na VO 1A -> VO 1B; na VO1B -> stage 3 e studiejaar) ingaat.
INHOUD
Een lintstage van ongeveer 9 weken in het voortgezet onderwijs, met nadruk op de
onderbouwklassen. De activiteiten richten zich op kennismaking met deze onderwijslaag en daarna
op het musiceren, componeren, improviseren en luisteren met leerlingen (de onderwerpen die bij
methodiek aan de orde komen). Deze lintstage vindt plaatst tussen de herfst- en kerstvakantie. Bij
voorkeur op de methodiekdag wordt er tot ongeveer 13.00u stage gelopen, waarna om 14.00u een
vorm van intervisie en begeleiding in het KC plaatsvindt.
ORGANISATIE
Zie Inhoud.
TOETSING & AFSLUITING
De toetsing wordt gebaseerd op een aantal gegevens:
de evaluatie van de stageperiode aan de hand van het stageverslag (blog) door de student,
de evaluatie van de stagecoach,
en de evaluatie van de stagebegeleider.
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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.
BENODIGD MATERIAAL
Stageboek/blog bij leerjaar 2, instructiemateriaal.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
De inhoud van deze module sluit nadrukkelijk aan op de inhoud van modules Methodiek 2 (A – D).
Om aan deze module te kunnen deelnemen moet Stage 1 (A & B) zijn afgesloten.
Indien de student in deze module (Stage 2A) te weinig uren heeft gemaakt kunnen extra uren in Stage
2B dit compenseren.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Stage VO 1B
Stage
Stagecoach & begeleider KC

Code:
Jaar/sem:

DM-Stage 2B
2.2

EC:
Contacttijd:

3
± 9 dagdelen

CONTEXT
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 2e studiejaar richt de student zich op de onderbouw van het
voortgezet onderwijs.
DOELSTELLING
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.
Speciaal voor studiejaar 2 (geldt voor Stage VO 1A & 1B):
o Aan het eind van beide modules heeft de student een duidelijk beeld:
van de doelgroep (onderbouw VO),
van het vak muziek voor de betreffende doelgroep,
van de opbouw van een muziekles,
van de verschillende leeractiviteiten (zingen/spelen, improviseren/componeren, luisteren,
informeren) binnen deze opbouw.
o Aan het eind van beide modules is de student in staat om:
verschillende leeractiviteiten op te starten, te begeleiden en af te ronden,
een gedeelte van een les zelfstandig over te nemen (bij voorkeur meer dan één
leeractiviteit).
o Aan het eind van de beide modules is de student in staat om:
in samenspraak met de stagecoach en medestudenten te reflecteren op het eigen handelen
en dat van anderen,
op basis van het bovenstaande voor zichzelf vast te stellen met welke aandachtspunten hij
de nieuwe stageperiode (na VO 1A -> VO 1B; na VO1B -> stage 3 e studiejaar) ingaat.
INHOUD
Een lintstage van ongeveer 9 weken in het voortgezet onderwijs, met nadruk op de
onderbouwklassen. De activiteiten richten zich op kennismaking met deze onderwijslaag en daarna
op het musiceren, componeren, improviseren en luisteren met leerlingen (de onderwerpen die bij
methodiek aan de orde komen). Deze lintstage vindt plaatst tussen de herfst- en kerstvakantie. Bij
voorkeur op de methodiekdag wordt er tot ongeveer 13.00u stage gelopen, waarna om 14.00u een
vorm van intervisie en begeleiding in het KC plaatsvindt.
ORGANISATIE
Zie Inhoud.
TOETSING & AFSLUITING
De toetsing wordt gebaseerd op een aantal gegevens:
de evaluatie van de stageperiode aan de hand van het stageverslag (blog) door de student,
de evaluatie van de stagecoach,
en de evaluatie van de stagebegeleider.
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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.
BENODIGD MATERIAAL
Stageboek/blog bij leerjaar 2, instructiemateriaal.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
De inhoud van deze module sluit nadrukkelijk aan op de inhoud van modules Methodiek 2 (A – D).
Om aan deze module te kunnen deelnemen moet Stage 1 (A & B) zijn afgesloten en van Stage 2A
moet het stageverslag zijn ingeleverd en in principe goedgekeurd. Indien de student in Stage 2A te
weinig uren heeft gemaakt kunnen extra uren in Stage 2B dit compenseren.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Stage PO
Stage
Julia Stegeman

Code:
Jaar/sem:

DM-Stage 3A
3.1 of 3.2

EC:
Contacttijd:

3,5
Dag(deel)p.w.

CONTEXT
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 3B).
DOELSTELLING
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.
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.
ORGANISATIE
De stage vindt plaats op een basisschool in Zoetermeer. De studenten zijn aanwezig van 8.15-16.00
op donderdag. De stage is direct verbonden met de Methodiekles: Didactiek op de Werkvloer die op
dinsdagochtend plaatsvindt.
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TOETSING & AFSLUITING
De toetsing vindt plaats door beoordeling van:
didactische vaardigheden
pedagogische vaardigheden
methodische vaardigheden
inhoudelijke kennis
reflecties en evaluaties van de student.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Instructiemateriaal uit te delen door de docent. Toegang tot het gebruik van verschillende methodes
voor het muziekonderwijs PO.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
In het 3e studiejaar wordt de stage in directe relatie tot de methodiek aangeboden: Didactiek op de
werkvloer.
Het grootste gedeelte (om en nabij 6u) vindt plaats in de praktijk onder de naam Stage 3 (A en B), een
kleiner gedeelte (2u) vindt plaats in het KC onder de naam Methodiek 3 (A en B).
Methodiek en Stage 3A betreffen het gebied PO (primair onderwijs), Methodiek en Stage 3B betreffen
VO2 (voortgezet onderwijs bovenbouw).
Voor deze werkvorm wordt de jaargroep in twee groepen verdeeld: de ene helft begint met A (zowel
Methodiek als Stage), de andere helft begint met B. In het tweede semester wisselen de groepen.
Deze module (Stage 3A) heeft een directe relatie tot de module Methodiek 3A.
Voorwaarden om aan deze twee modules te kunnen deelnemen is: stages 1 e en 2e studiejaar
afgesloten.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Stage VO2
Stage
Tessa Kraus

Code:
Jaar/sem:

Stage 3B
3.1 of 3.2

EC:
Contacttijd:

3,5
Dag(deel)p.w.

CONTEXT
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 3A) en op muziek in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (deze module).
DOELSTELLING
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.
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.
ORGANISATIE
Zie Inhoud.
TOETSING & AFSLUITING
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.
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.
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Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
Portfolio, instructiemateriaal.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
In het 3e studiejaar wordt de stage in directe relatie tot de methodiek aangeboden: Didactiek op de
werkvloer.
Het grootste gedeelte (om en nabij 6u) vindt plaats in de praktijk onder de naam Stage 3 (A en B), een
kleiner gedeelte (2u) vindt plaats in het KC onder de naam Methodiek 3 (A en B).
Methodiek en Stage 3A betreffen het gebied PO (primair onderwijs), Methodiek en Stage 3B betreffen
VO2 (voortgezet onderwijs bovenbouw).
Voor deze werkvorm wordt de jaargroep in twee groepen verdeeld: de ene helft begint met A (zowel
Methodiek als Stage), de andere helft begint met B. In het tweede semester wisselen de groepen.
Deze module (Stage 3B) heeft een directe relatie tot de module Methodiek 3B.
Voorwaarden om aan deze twee modules te kunnen deelnemen is: stages 1 e en 2e studiejaar
afgesloten.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Muziekpedagogisch credo B
Stage
Martijn Mansvelder

Code:
Jaar/sem:

DM-Stage 3C
3.2

EC:
Contacttijd:

1
zelfstudie

CONTEXT
Het is de intentie van de opleiding dat iedere student een zogenaamd muziek-pedagogisch bewustzijn
ontwikkelt. Aan het einde van de opleiding moet de student in staat zijn zijn/haar visie op onderwijs
in het algemeen en muziek- en kunstonderwijs in het bijzonder te verwoorden en te verantwoorden.
Tevens moet hij in staat zijn z’n eigen in ontwikkeling zijnde positie daarin zo helder mogelijk aan te
geven.
DOELSTELLING
De student is aan het eind van het derde studiejaar in staat zijn visie op het muziekonderwijs te
verwoorden en zijn in ontwikkeling zijnde positie daarin aan te geven. Hij gebruikt daartoe al zijn
kennis en ervaringen bij de gelopen stages en lessen.
De student is in staat:
 zijn ervaringen (alle stages en ervaringen eromheen) te beschrijven,
 bronnen die zijn aangeboden en/of zelf gevonden te gebruiken (citeren, interpreteren),
 zijn mening te geven over (kunst)onderwijs en muziekonderwijs in het bijzonder,
 zijn eigen positie (met name t.o.v. de vier profielen) te verwoorden en beargumenteren,
 het bovenstaande tot een verhaal met een duidelijke opbouw/structuur te verwerken,
 in een vraaggesprek zijn verhaal/keuzes kunnen verantwoorden en reageren op
vragen/situaties buiten zijn verhaal om.
INHOUD
N.a.v. alle stages, lessen en enkele instructielessen voor het schrijven van het credo werkt de student
zelfstandig.
Kern:
Aan het einde van het derde studiejaar schrijft de student zijn Muziekpedagogisch Credo 2. Daarin
komen twee zaken aan de orde: het gedeelte ‘muziekpedagogisch credo’, aangevuld met enkele
formulieren. Deze formulieren zijn gebundeld in het document Profielkeuze.
In het MpC-gedeelte beschrijft hij zijn mening over het onderwijs in het algemeen en het
kunstonderwijs, en met name het muziekonderwijs, in het bijzonder. Als vaste aandachtspunten
schrijft hij over de pedagogische opdracht en de muzikale/artistieke opdracht voor de docent muziek.
Als kernvraag staat centraal: Ben ik startbekwaam om mijn profielstage uit te voeren?
Als onderbouwing van zijn mening neemt de student alle gedachten gebaseerd op literatuur,
discussies, ervaringen opgedaan tijdens de lessen en de stages mee, alsmede de resultaten van het
formulier Profiel Stage: ben ik vaardig? (uit: document Profielkeuze). De vorm waarin dit gedeelte
geschreven wordt is vrij te kiezen en beslaat maximaal 8 pagina’s.
ORGANISATIE
In het Studievoortgangsoverleg worden enkele lessen gewijd aan het schrijven van het credo en het
document Profielkeuze. Daarna werkt de student zelfstandig, waarbij individuele hulp door hem
ingeroepen kan worden.
TOETSING & AFSLUITING
Verslag en presentatie.
In het 2e semester schrijft de student zijn credo. De vorm waarin het verslag wordt geschreven is vrij
te kiezen. Het wordt in tweevoud ingeleverd (week voor mondeling). Zowel het schriftelijk werk als de
presentatie worden beoordeeld.
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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.
BENODIGD MATERIAAL
Document Profielkeuze, voorbeeldmateriaal, eigen materiaal van de student.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Op drie momenten in de studie werkt de student aan zijn/haar Muziekpedagogisch Credo:
eind propedeuse (Stage 1B)
eind hoofdfase (Stage 3C)
eind studie
(PrStage 4)
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Presentatie stem
Presentatie
DM: Rob Stallinga
DMv: …

Code:
Jaar/sem:

DM-Pres 1A
1.1

EC:
Contacttijd:

1
75 m.p.w.

CONTEXT
Een docent muziek zal zich bewust moeten zijn van zijn verbale en non-verbale mogelijkheden. In de
lessen presentatie krijgt de student, naast theoretische basiskennis, diverse trainings- en
ervaringssituaties aangeboden om zich de communicatieve vaardigheden, zowel op artistiek/muzikaal
gebied als op pedagogisch gebied, bewust en eigen te maken.
DOELSTELLING
De student kan met kennis, inzicht en vaardigheden uit de bouw en werking van het vocale
instrument begrip verwerven in houding, adem, stem en artikulatie en daarmee de training,
ontwikkeling en correctie van de eigen stem & spraak in spreken en zingen initiëeren en bevorderen;
de student is in staat bovengenoemde kennis, inzicht en leerervaringen 1. Te integreren in de
methodiek en didaktiek van het eigen muziekonderwijs, en 2. Te gebruiken als herkenning bij adem-,
stem- en spraakafwijkingen en problemen bij kinderen, leerlingen en studenten.
INHOUD
Kennis en inzicht wordt aangeboden en vaardigheden getraind in de anatomie, fysiologie, pathologie
en fonetiek van de spreek- en zangstem; de student houdt verschillende observaties en
(on)voorbereidde presentaties (gedicht, monoloog, ted-talk, spontaan spreken) van voldoende
kwantitatief en kwalitatief niveau betreffende de eigen stem & spraak en inhoud.
Tevens vindt er een individueel KNO-stemonderzoek en een individueel stem & spraak functieonderzoek van de nieuwe 1e jaars DM studenten plaats
ORGANISATIE
16 hoor- en werkcolleges van 75 min.; 8 uur thuisstudie/voorbereiding, incl. presentatie en eindtoets.
- workshops praktische vaardigheidstraining, individueel, tutti- en docent&video-analyse en
beoordelingen.
TOETSING & AFSLUITING
Praktijkdeel: presentatie & observatie; theoriedeel: schriftelijke toets.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Reader met werkstencils theorie en praktijk, artikelen; audio-visueel leer- en werkmateriaal (cd-roms,
dvd's, power-points), oefenmateriaal. Kosten voor de reader worden aan het begin van de module
verrekend.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Individuele vervolgtraining en therapie van de eigen stem & spraak zal, indien nodig, naast en buiten
deze module plaatsvinden.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Presentatie fysiek
Code:
Presentatie
Jaar/sem:
DM: Paul Sekreve
DMv: Lennard Mollema/Jeroen Thijsen

DM-Pres 1B
1.2

EC:
Contacttijd:

1
75 m.p.w.

CONTEXT
Een docent muziek zal zich bewust moeten zijn van zijn verbale en non-verbale mogelijkheden. In de
lessen presentatie krijgt de student, naast theoretische basiskennis, diverse trainings- en
ervaringssituaties aangeboden om zich de communicatieve vaardigheden, zowel op artistiek/muzikaal
gebied als op pedagogisch gebied, bewust en eigen te maken.
DOELSTELLING
De student is zich bewust van zijn fysieke mogelijkheden in de rol van zowel docent als
musicus/performer. Hij kan die mogelijkheden bewust inzetten in de praktijk (in dit geval het
schoolconcert).
INHOUD
Voor muziekdocenten is hun lichaam een van de belangrijkste instrumenten.
Het lichaam is bepalend in of dat wat je zegt , ook daadwerkelijk aankomt bij het publiek, de cursist,
de leerling.
Een fysiek bewustzijn creëren is daarom essentieel voor een docent, een musicus en/of performer.
In alle lessen werken we aan het fysieke bewustzijn en aan je fysieke présence.
We beginnen met het fysieke bewustzijn waarbij we zowel werken vanuit je eigen fysiek ( de basis) als
vanuit transformaties (de mogelijkheden van je eigen lichaam).
Tijdens de voorbereidingen van de schoolconcerten verleggen we de focus naar de fysieke présence
en werken we ook aan de theatraliteit van het lichaam.
Het theater kent vele vormen, de inzet van het lichaam kan naturel zijn en dicht bij het dagelijkse
blijven, maar ook grotesk zijn. Een spelvorm waarbij we alles in ons lichaam groots veranderen om zo
iets te verbeelden.
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 présence
zelfvertrouwen te creëren.
ORGANISATIE
Tijdens de voorbereidingsfase van de schoolconcerten zullen verschillende workshops aangeboden
worden. De eerste drie zullen gericht zijn op fysieke awareness (los van de concerten) en de overige
workshops op de presentatiemogelijkheden bij de schoolconcerten. Deze workshops worden
gedurende de voorbereidingsfase afgesproken.
TOETSING & AFSLUITING
Tijdens de workshops is er continue evaluatie op datgene wat de student laat zien.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Materiaal dat ter plekke wordt uitgedeeld.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Hoofdinstrument 1
Hoofdinstrument
Vakdocent instrument

Code:
Jaar/sem:

DM-HI 1
1

EC:
Contacttijd:

8
40 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
Voor het hoofdinstrument gelden doelstellingen die betrekking hebben op de gehele periode van vier
jaren. De weg ernaartoe kan per student sterk verschillen.
De student kan zelfstandig een programma samenstellen, organiseren en instuderen.
De student kan repertoire uit diverse stijlen en genres op een goed technisch niveau uitvoeren in
solo- en ensemblespel. Daartoe behoren ook zaken als microfoongebruik en podiumpresentatie. Via
improvisatie, het maken van eigen arrangementen/eigen composities en via samenspel laat hij de
groei van zijn artistieke persoonlijkheid zien.
INHOUD
In een wekelijkse individuele les wordt gewerkt aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie,
improvisatie, samenspel, podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden.
ORGANISATIE
Individuele les.
Veelal heeft de les een bepaalde structuur: student komt met materiaal waaraan hij/zij gewerkt heeft,
speelt voor, stelt vragen, waarna bespreking en verdieping. Hieruit volgen nieuwe opdrachten voor
zelfstudie, et cetera.
Met regelmaat worden lessen samengevoegd voor samenspel, groepsrepetities, voorbereidingen
uitvoeringen.
Af en toe bezoekt de student een andere docent voor specifiek repertoire.
TOETSING & AFSLUITING
Tweemaal per jaar vullen de student en de docent samen het formulier Studievoortgang
hoofdinstrument in. Daarin beschrijven ze de vorderingen op het gebied van techniek, interpretatie en
voordracht, en regulatieve vaardigheden. Aan het einde van het eerste studiejaar vindt er een
examen plaats waarbij de student voor een commissie een programma van 15 minuten speelt. Bij dit
examen beoordeelt de commissie de voordracht, de interpretatie en de techniek. De
voortgangsbeschrijvingen en het examen moeten blijk geven van voldoende voortgang en
mogelijkheden voor een goed vervolg.
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.
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Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
De student heeft de beschikking over een geschikt instrument.
De benodigde etudes en voordrachtstukken worden tijdens de lessen uitgekozen en door de student
aangeschaft.
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.
De module Muslab 1A (Basis artistieke ontwikkeling) heeft voor een belangrijk deel betrekking op
deze module. Daarin wordt aandacht gegeven voor het leren studeren op het hoofdinstrument en
tevens worden er verschillende hoofdvaklessen bezocht om van te leren.
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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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Hoofdinstrument 2
Hoofdinstrument
Vakdocent instrument

Code:
Jaar/sem:

DM-HI 2
2

EC:
Contacttijd:

8
40 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
Voor het hoofdinstrument gelden doelstellingen die betrekking hebben op de gehele periode van vier
jaren. De weg ernaartoe kan per student sterk verschillen.
De student kan zelfstandig een programma samenstellen, organiseren en instuderen.
De student kan repertoire uit diverse stijlen en genres op een goed technisch niveau uitvoeren in
solo- en ensemblespel. Daartoe behoren ook zaken als microfoongebruik en podiumpresentatie. Via
improvisatie, het maken van eigen arrangementen/eigen composities en via samenspel laat hij de
groei van zijn artistieke persoonlijkheid zien.
INHOUD
In een wekelijkse individuele les wordt gewerkt aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie,
improvisatie, samenspel, podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden.
ORGANISATIE
Individuele les.
Veelal heeft de les een bepaalde structuur: student komt met materiaal waaraan hij/zij gewerkt heeft,
speelt voor, stelt vragen, waarna bespreking en verdieping. Hieruit volgen nieuwe opdrachten voor
zelfstudie, et cetera.
Met regelmaat worden lessen samengevoegd voor samenspel, groepsrepetities, voorbereidingen
uitvoeringen.
Af en toe bezoekt de student een andere docent voor specifiek repertoire.
TOETSING & AFSLUITING
Tweemaal per jaar vullen de student en de docent samen het formulier Studievoortgang
hoofdinstrument in. Daarin beschrijven ze de vorderingen op het gebied van techniek, interpretatie en
voordracht, en regulatieve vaardigheden. Aan het einde van het tweede studiejaar vindt er een
voorspeelmoment plaats in de vorm van een concert, waarbij de student in een groep van 3 of 4
medestudenten een programma van 45 of 60 minuten brengt. De spelregels voor dit concert zijn
beschreven in Concerten 2 & 3.
Bij dit voorspeelmoment bespreekt een brede commissie openbaar de voordracht, de interpretatie en
de techniek. De voortgangsbeschrijvingen en het voorspeelmoment moeten blijk geven van
voldoende voortgang en mogelijkheden voor een goed vervolg.
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en
voldaan is aan de 80%-regeling.
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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.
BENODIGD MATERIAAL
De student heeft de beschikking over een geschikt instrument.
De benodigde etudes en voordrachtstukken worden tijdens de lessen uitgekozen en door de student
aangeschaft.
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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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Hoofdinstrument 3
Hoofdinstrument
Vakdocent instrument

Code:
Jaar/sem:

DM-HI 3
3

EC:
Contacttijd:

8
40 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
Voor het hoofdinstrument gelden doelstellingen die betrekking hebben op de gehele periode van vier
jaren. De weg ernaartoe kan per student sterk verschillen.
De student kan zelfstandig een programma samenstellen, organiseren en instuderen.
De student kan repertoire uit diverse stijlen en genres op een goed technisch niveau uitvoeren in
solo- en ensemblespel. Daartoe behoren ook zaken als microfoongebruik en podiumpresentatie. Via
improvisatie, het maken van eigen arrangementen/eigen composities en via samenspel laat hij de
groei van zijn artistieke persoonlijkheid zien.
INHOUD
In een wekelijkse individuele les wordt gewerkt aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie,
improvisatie, samenspel, podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden.
ORGANISATIE
Individuele les.
Veelal heeft de les een bepaalde structuur: student komt met materiaal waaraan hij/zij gewerkt heeft,
speelt voor, stelt vragen, waarna bespreking en verdieping. Hieruit volgen nieuwe opdrachten voor
zelfstudie, et cetera.
Met regelmaat worden lessen samengevoegd voor samenspel, groepsrepetities, voorbereidingen
uitvoeringen.
Af en toe bezoekt de student een andere docent voor specifiek repertoire.
TOETSING & AFSLUITING
Tweemaal per jaar vullen de student en de docent samen het formulier Studievoortgang
hoofdinstrument in. Daarin beschrijven ze de vorderingen op het gebied van techniek, interpretatie en
voordracht, en regulatieve vaardigheden. Aan het einde van het tweede studiejaar vindt er een
voorspeelmoment plaats in de vorm van een concert, waarbij de student in een groep van 3 of 4
medestudenten een programma van 45 of 60 minuten brengt. De spelregels voor dit concert zijn
beschreven in Concerten 2 & 3.
Bij dit voorspeelmoment bespreekt een brede commissie openbaar de voordracht, de interpretatie en
de techniek. De voortgangsbeschrijvingen en het voorspeelmoment moeten blijk geven van
voldoende voortgang en mogelijkheden voor een goed vervolg.
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en
voldaan is aan de 80%-regeling.
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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.
BENODIGD MATERIAAL
De student heeft de beschikking over een geschikt instrument.
De benodigde etudes en voordrachtstukken worden tijdens de lessen uitgekozen en door de student
aangeschaft.
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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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Openbaar Recital
Hoofdinstrument
Vakdocent instrument

Code:
Jaar/sem:

DM-HI 4
4

EC:
Contacttijd:

10
40 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
Voor het hoofdinstrument gelden doelstellingen die betrekking hebben op de gehele periode van vier
jaren. De weg ernaartoe kan per student sterk verschillen.
De student kan zelfstandig een programma samenstellen, organiseren en instuderen.
De student kan repertoire uit diverse stijlen en genres op een goed technisch niveau uitvoeren in
solo- en ensemblespel. Daartoe behoren ook zaken als microfoongebruik en podiumpresentatie. Via
improvisatie, het maken van eigen arrangementen/eigen composities en via samenspel laat hij de
groei van zijn artistieke persoonlijkheid zien.
INHOUD
In een wekelijkse individuele les wordt gewerkt aan techniek, auditieve vaardigheden, interpretatie,
improvisatie, samenspel, podiumpresentatie, repertoireopbouw en regulatieve vaardigheden.
Het examenprogramma staat dit jaar centraal. De student werkt daaraan in samenspraak met zijn
docent hoofdinstrument en mogelijk ook andere docenten.
ORGANISATIE
Individuele les.
Veelal heeft de les een bepaalde structuur: student komt met materiaal waaraan hij/zij gewerkt heeft,
speelt voor, stelt vragen, waarna bespreking en verdieping. Hieruit volgen nieuwe opdrachten voor
zelfstudie, et cetera.
Met regelmaat worden lessen samengevoegd voor samenspel, groepsrepetities, voorbereidingen
uitvoeringen.
Af en toe bezoekt de student een andere docent voor specifiek repertoire.
TOETSING & AFSLUITING
Het vak wordt afgesloten met een openbaar recital aan het einde van het vierde studiejaar. Tijdens
dat recital speelt/zingt de student een naar stijl en genre afwisselend programma van 30 minuten (en
bij inzet van keuzevakken max. 40 minuten). Voor studenten die naast hun hoofdinstrument
voldoende bekwaam zijn in een ander instrument (waaronder zang) bestaat de mogelijkheid om een
gedeelte van het programma in te richten voor dat andere instrument. Eigen compositie(s) en
arrangement(en) maken onderdeel uit van het repertoire.
Bij de beoordeling van het OR wordt naast de muzikale en artistieke vaardigheden ook gelet op het
concept en de presentatie van het recital. Een en ander is vastgelegd in formulier Criteria Beoordeling
Openbaar Recital.
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en
voldaan is aan de 80%-regeling.
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Indien de student het examen niet voldoende afsluit volgt een herkansing op een nader af te spreken
moment.
BENODIGD MATERIAAL
De student heeft de beschikking over een geschikt instrument.
De benodigde etudes en voordrachtstukken worden tijdens de lessen uitgekozen en door de student
aangeschaft.
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.
De student kan het vrij keuzevak (DM-KP4; 4 EC) inzetten om zijn muzikaal artistieke vaardigheden te
verrijken, eventueel op een ander instrument dan het hoofdinstrument.
Studenten die van deze mogelijkheden gebruik willen maken, maken dat aan het einde van het derde
studiejaar kenbaar.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Basis artistieke ontwikkeling
Code:
Musiceerlab
Jaar/sem:
DM: Martijn Mansvelder/gastdocenten
DMv: Lennard Mollema/Jeroen Thijsen

DM-Muslab 1A
1.1

EC:
Contacttijd:

1,5
90 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk moet de docent muziek vaak vanuit zijn muzikale/artistieke vermogen opereren. Hij moet daarbij
kunnen vertrouwen op een solide basis. Naast zang- en speelvaardigheden gaat het ook om inzicht in
studeerprocessen en muzikale presentatie, het kunnen bespreken/beoordelen van muzikale
producten/prestaties (van zichzelf en anderen). In het musiceerlab wordt gewerkt aan de basis daarvan.

DOELSTELLING







De student leert na te denken over (effectief) studeren, met name op het hoofdinstrument.
De student maakt kennis met verschillende studeerprocessen bij diverse instrumentengroepen. Hij is in
staat om de verschillen op te merken en te verwoorden.
De student is in staat om bewust keuzes te maken voor zijn eigen studeerprocessen.
De student wordt zich bewust van zijn eigen kunnen en handelen op muzikaal/artistiek vlak.
De student is in staat om te reflecteren op het eigen spel en dat van anderen. Hij kan daarbij vaktermen
hanteren.
De student heeft inzicht in presentatie en het fenomeen faalangst.

INHOUD
De volgende onderdelen komen aan bod:
presentatie over eigen muzikale/artistieke verleden, met daarbij een spelfragment
workshops over effectief studeren
observaties hoofdvaklessen (diverse instrumenten, klassiek/jazz)
workshops podiumpresentatie en faalangst
voorspelen en bespreken
ORGANISATIE
Een afwisselend programma van workshops, observaties en presentaties.
De studenten houden de ervaringen bij in een portfolio. Met regelmaat worden de ervaringen in de
groep gepresenteerd en besproken.
TOETSING & AFSLUITING
Op basis van actieve deelname aan de workshops, observaties en presentaties. Tijdens de lessen
houdt de student aantekeningen bij.
De student schrijft een paper op basis van zijn aantekeningen (maximaal 2 A-4), waarin hij zijn
ervaringen verwerkt. De paper moet voldoen aan:
alle onderdelen die aan bod zijn gekomen zijn beschreven,
de leerwinst is beschreven,
(beginnend) inzicht in het studieproces is aangetoond,
geschreven in goed Nederlands.
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 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.
BENODIGD MATERIAAL
Eigen instrument, overig materiaal wordt tijdens workshops uitgereikt.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Het schoolconcert
Code:
DM-Muslab 1B
Musiceerlab
Jaar/sem: 1.2
Zelfstandig werken in groep/Martijn Mansvelder

EC:
Contacttijd:

1,5
90 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk moet de docent muziek vaak vanuit zijn muzikale/artistieke vermogen opereren. Hij moet daarbij
kunnen vertrouwen op een solide basis. Naast zang- en speelvaardigheden gaat het ook om inzicht in
studeerprocessen en muzikale presentatie, het kunnen bespreken/beoordelen van muzikale
producten/prestaties (van zichzelf en anderen). In het musiceerlab wordt gewerkt aan de basis daarvan.

DOELSTELLING





Aan het eind van de module heeft de student inzicht in het maakproces en de opbouw van een
schoolconcert (voor primair onderwijs). Tevens heeft de student inzicht in de organisatie van een reeks
van schoolconcerten.
Aan het eind van de module heeft de student inzicht in het proces van samenwerken (aan een muzikaal
product) en zijn eigen rol daarin. Hij is in staat om aan te geven waar zijn kracht ligt en op welk gebied
zijn leerdoelen liggen.
Aan het eind van de module heeft de student, samen met medestudenten tenminste 4
schoolvoorstellingen naar behoren kunnen uitvoeren.
De student heeft inzicht in presentatietechnieken en regiemogelijkheden m.b.t. een muzikaal (school)product.

INHOUD
Aan de hand van een reader en een inleidende les maken de studenten met elkaar een schoolconcert.
Bij meer dan 8 studenten splitst de groep.
Tijdens deze lessen worden de plannen gemaakt, verhaallijn geschreven, liedmateriaal uitgekozen
(om te arrangeren), teksten geschreven en gerepeteerd.
ORGANISATIE
De studenten werken, na een inleidende les, zelfstandig aan het schoolconcert.
Begeleiding is er vanuit:
de les Methodiek (daar wordt de lesbrief gemaakt)
de les Creatief Schrijven (daar wordt de muziek gearrangeerd)
de les Presentatie Fysiek (daar wordt begeleiding gegeven bij het ‘spelen’ van de
voorstelling)
TOETSING & AFSLUITING
Op basis van actieve deelname aan het proces en de schoolconcerten.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Reader Het schoolconcert.
Eigen instrument en overig instrumentarium en rekwisieten. Muziek en tekstblokken.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module sluit direct aan op module Methodiek 1C Het schoolconcert, Creatief Schrijven 1B
Schoolconcert PO, Presentatie 1B Fysiek en Stage 1A Oriëntaties.

60

Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Leiden van creatieve leerprocessen A

Musiceerlab
DM: Jurgen van Harskamp
DMv: Niels Vermeulen

Code:
Jaar/sem:

DM-Muslab 2
2.1

EC:
Contacttijd:

2
90 m.p.w.

CONTEXT
De cursus Leiden van creatieve leerprocessen verschaft inzicht in een bijzondere vorm van
participerend muziekonderwijs (= leren door zelf te doen). Een vorm die zich, in tegenstelling tot de
meeste vormen van muziekonderwijs, waarin de nadruk ligt op het reproduceren van muziek,
onderscheidt door zich te concentreren op het creatieve aspect van musiceren. Daarnaast staat het
leren in groepsverband centraal. De cursus is gebaseerd op een praktijk die de afgelopen 20 jaar in
Engeland is ontwikkeld en aldaar brede toepassing heeft gekregen.
DOELSTELLING
De student wordt zich bewust van aspecten van leiding geven (tweedejaars) of leert leiding te geven
(derdejaars) aan leerprocessen waarin creativiteit van deelnemers aan workshops centraal staat. De
volgende competenties worden daarbij ontwikkeld:
muzikale vaardigheden:
- leren om uit spelsituaties muzikaal materiaal te destilleren
- leren om muzikaal materiaal vorm te geven en te ordenen voor vormgeving door leerlingen
- leren componeren, improviseren, combineren, dirigeren, redigeren en presenteren
- het uitdiepen van het eigen creatieve talent
- het leren waarderen van het eigene, het persoonlijke in een creatief proces
- het leren spelen met en kunnen wisselen van verschillende rollen in een groep
didactische vaardigheden:
- het herkennen, waarderen en benutten van het creatieve aspect in een leerproces
- het onderkennen en behoeden van het heterogene in een groep
- het onderkennen en behoeden van individuele creativiteit
- leren zelf oefeningen te bedenken die creativiteit genereren
- het kunnen scheppen van een prettig en geconcentreerd werkklimaat
- het kunnen leiden van leerprocessen waarin individuele creativiteit kan opbloeien
- het kunnen leiden van creatieve leerprocessen in groepswerk
INHOUD
De cursus valt uiteen in twee delen en richt zich op twee studiejaren gelijktijdig. Studenten uit het
tweede studiejaar DoMu participeren in de hele cursus als deelnemer. Studenten uit het derde
studiejaar DoMu daarentegen zullen in het tweede deel van de cursus ook rouleren als
workshopleider. Zij bereiden een sessie voor waarin zij als leider fungeren. Deze sessies liggen ten
grondslag aan hun toetsing.
sessie 1: introductie van de basis principes creativiteit en collectieve leerprocessen
sessie 2: investeren in een goede leeromgeving voor groepen
sessie 3: oefeningen die de muzikale vaardigheid vergroten
sessie 4: oefeningen die de creativiteit verhogen
sessie 5: improvisatie en compositie
sessie 6: leiderschap
sessie 7 t/m 12 worden geleid door derdejaars studenten, ieder met een persoonlijk programma.
ORGANISATIE
De lessen worden in workshopvorm gegeven.
Zie verder Inhoud.
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TOETSING & AFSLUITING
Van de tweedejaars studenten wordt de aanwezigheid getoetst met een pass/fail beoordeling. Zij
worden bovendien beoordeeld op hun bijdrage aan het reflectieve proces (het geven van feed-back
op de workshops die door derdejaars studenten worden geleid in het tweede deel van de cursus).
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.
BENODIGD MATERIAAL
De studenten zorgen voor een eigen instrument dat tijdens de workshops bespeeld kan worden. In de
loop van de cursus wordt een reader beschikbaar gesteld.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Leiden van creatieve leerprocessen B

Musiceerlab
Jurgen van Harskamp

Code:
Jaar/sem:

DM-Muslab 3
3.1

EC:
Contacttijd:

2
90 m.p.w.

CONTEXT
De cursus Leiden van creatieve leerprocessen verschaft inzicht in een bijzondere vorm van
participerend muziekonderwijs (= leren door zelf te doen). Een vorm die zich, in tegenstelling tot de
meeste vormen van muziekonderwijs, waarin de nadruk ligt op het reproduceren van muziek,
onderscheidt door zich te concentreren op het creatieve aspect van musiceren. Daarnaast staat het
leren in groepsverband centraal. De cursus is gebaseerd op een praktijk die de afgelopen 20 jaar in
Engeland is ontwikkeld en aldaar brede toepassing heeft gekregen.
DOELSTELLING
De student wordt zich bewust van aspecten van leiding geven (tweedejaars) of leert leiding te geven
(derdejaars) aan leerprocessen waarin creativiteit van deelnemers aan workshops centraal staat. De
volgende competenties worden daarbij ontwikkeld:
muzikale vaardigheden:
- leren om uit spelsituaties muzikaal materiaal te destilleren
- leren om muzikaal materiaal vorm te geven en te ordenen voor vormgeving door leerlingen
- leren componeren, improviseren, combineren, dirigeren, redigeren en presenteren
- het uitdiepen van het eigen creatieve talent
- het leren waarderen van het eigene, het persoonlijke in een creatief proces
- het leren spelen met en kunnen wisselen van verschillende rollen in een groep
didactische vaardigheden:
- het herkennen, waarderen en benutten van het creatieve aspect in een leerproces
- het onderkennen en behoeden van het heterogene in een groep
- het onderkennen en behoeden van individuele creativiteit
- leren zelf oefeningen te bedenken die creativiteit genereren
- het kunnen scheppen van een prettig en geconcentreerd werkklimaat
- het kunnen leiden van leerprocessen waarin individuele creativiteit kan opbloeien
- het kunnen leiden van creatieve leerprocessen in groepswerk
INHOUD
De cursus valt uiteen in twee delen en richt zich op twee studiejaren gelijktijdig. Studenten uit het
tweede studiejaar DoMu participeren in de hele cursus als deelnemer. Studenten uit het derde
studiejaar DoMu daarentegen zullen in het tweede deel van de cursus ook rouleren als
workshopleider. Zij bereiden een sessie voor waarin zij als leider fungeren. Deze sessies liggen ten
grondslag aan hun toetsing.
sessie 1: introductie van de basis principes creativiteit en collectieve leerprocessen
sessie 2: investeren in een goede leeromgeving voor groepen
sessie 3: oefeningen die de muzikale vaardigheid vergroten
sessie 4: oefeningen die de creativiteit verhogen
sessie 5: improvisatie en compositie
sessie 6: leiderschap
sessie 7 t/m 12 worden geleid door derdejaars studenten, ieder met een persoonlijk programma.
ORGANISATIE
De lessen worden in workshopvorm gegeven.
Zie verder Inhoud.
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TOETSING & AFSLUITING
De derdejaars studenten krijgen toetsing in de vorm van peer-assessment (een beoordeling door de
mede-cursusgenoten) en daarna de beoordeling van een zelf-reflectief verslag gebaseerd op het peerassessment waarin de student eigen vorderingen, uitdagingen en verworven inzichten weergeeft. Dit
verslag krijgt een numerieke beoordeling van de docent.
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.
BENODIGD MATERIAAL
De studenten zorgen voor een eigen instrument dat tijdens de workshops bespeeld kan worden. In de
loop van de cursus wordt een reader beschikbaar gesteld.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Klassieke stemscholing
Zang
DM: Kees Jan de Koning
DMv: Margriet van Duijvenbode

Code:
Jaar/sem:

DM-Zang 1
1.1/2

EC:
Contacttijd:

2
25 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk van de 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 een goed stemgebruik te kunnen hanteren, moet de student
zowel op klassiek gebied als in popmuziek vocaal geschoold zijn.
DOELSTELLING
De student aan de hand van stemoefeningen en kleine korte klassieke composities bewustzijn bij te
brengen van de mogelijkheden van zijn/haar stemgebruik en aldus beter in staat te raken op een
meer kleurrijke en boeiender manier sprekend en zingend in het openbaar op te treden.
Sprekend of zingend in staat zijn een groep mensen langere tijd aan te sturen zonder vermoeidheidsen/of slijtageverschijnselen aan het eigen stemapparaat of aan dat van anderen.
INHOUD
Stemtest door logopedist, individuele- of duozanglessen waarin aan de hand van zangoefeningen en
klassiek repertoire gewerkt wordt aan klankvorming, spraakontwikkeling, intonatie,
tekstgevoeligheid, ensemblezang.
ORGANISATIE
Wekelijkse zangles in privé- of duo-vorm.
TOETSING & AFSLUITING
Voortgangsevaluaties in januari en juni in de vorm van een gemeenschappelijke zangtoets (de vakken
Zang/Koor/ATV-solfège), en een zangavond aan het eind van het studiejaar, waarbij minimaal 2
liederen uit het hoofd worden voorgedragen.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Door docent aangeleverd en samengesteld zangboek, en aantekeningen met zangoefeningen uit de
les.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Zang lichte muziek
Zang
DM: Natasza Kurek
DMv: Margriet van Duijvenbode

Code:
Jaar/sem:

DM-Zang 2
2.1/2

EC:
Contacttijd:

2
25 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk van de 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 een goed stemgebruik te kunnen hanteren, moet de student
zowel op klassiek gebied als in popmuziek vocaal geschoold zijn.
DOELSTELLING
De student aan de hand van stemoefeningen en kleine korte klassieke composities bewustzijn bij te
brengen van de mogelijkheden van zijn/haar stemgebruik en aldus beter in staat te raken op een
meer kleurrijke en boeiender manier sprekend en zingend in het openbaar op te treden.
Sprekend of zingend in staat zijn een groep mensen langere tijd aan te sturen zonder vermoeidheidsen/of slijtageverschijnselen aan het eigen stemapparaat of aan dat van anderen.
De student is in staat om zijn stem op juiste wijze te hanteren bij het zingen van licht repertoire. De
student is in staat om een comfortabel ‘eigen’ geluid te produceren, met een passende toonsoort
voor zijn stemtype. De student heeft voldoende kennis van het zingen om leerlingen op de juiste wijze
te laten zingen
INHOUD
Tijdens de lessen wordt een repertoire uit verschillende stijlen en genres van de lichte muziek
gezongen, met aandacht voor stemgebruik en interpretatie.
Tijdens de les krijgt de student aanwijzingen en oefeningen met als doel een beter stemgebruik en
een betere voordracht. De gekozen stukken omvatten drie vocale hoofdstijlen: Jazz, Rock en Pop.
ORGANISATIE
Wekelijkse zangles in privé- of duovorm.
TOETSING & AFSLUITING
Mondeling tentamen in kleine groepen (2 of 3 studenten) aan het einde van de module (mei/juni).
Theorie: kennis over de geïntroduceerde begrippen en de betekenis er van. Praktisch: presentatie van
verschillende technieken (recopies & figures).
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.
BENODIGD MATERIAAL
Estill Voice Training Method. Level One and Two.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Liedbegeleiding 1
Liedbegeleiding a/d piano
Tessa Kraus & Katia Mauro

Code:
Jaar/sem:

DM-LB 1
1

EC:
Contacttijd:

3
30 m.p.w.

CONTEXT
Het is een basisvaardigheid van een muziekdocent om muzikale activiteiten zoals zingen, maar ook
spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal verschillende muzikale
vaardigheden: het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met
akkoordsymbolen, het kunnen transponeren, het kunnen zingen en spelen tegelijk, etc.
In de praktijk is de piano het meest aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het
algemeen.
DOELSTELLING
De student werkt aan het opbouwen van repertoire.
Aan het einde van de module beheerst de student:
o Alle majeur toonladders, handen apart.
o Alle majeur, mineur en verminderde drieklanken en omkeringen.
o De basisregels van stemvoering en kan deze toepassen op het repertoire.
o Tenminste 5 popsongs op het niveau van ‘4-chord-songs’ en 3 kinderliedjes. Hij kan ze
correct zingen en zichzelf daarbij begeleiden op de piano.
o Eenvoudig ritmische patronen.
o Het vermogen om de liedjes in de juiste sfeer te spelen.
o Het vermogen om de aandacht van de luisteraar vast te houden tijdens het uitvoeren van de
liederen. In andere worden, het vermogen om expressief genoeg te zingen en spelen.
INHOUD
De docent bekijkt samen met de student het ingangsniveau. Op basis hiervan worden de juiste
technische oefeningen en stof m.b.t. harmonieleer aangeboden. De student kiest in overleg met de
docent een eigen repertoire al naar gelang zijn niveau.
Harmonieleer:
 kwintencirkel
 toonladders
 parallel toonsoorten
 Drieklanken en omkeringen
 Eenvoudig ritmische patronen op het niveau van 4-chords-songs
 Stemvoering
ORGANISATIE
Het is een individuele les van 30 minuten per week. De student laat horen waar hij/zij gedurende de
week aan gewerkt heeft en dat vormt het uitgangspunt van de les.
De student is verantwoordelijk voor het kiezen van de liederen en de docent adviseert i.v.m.
geschiktheid liedrepertoire.
TOETSING & AFSLUITING
De student laat aan een commissie een repertoire horen van:
 Een toonladder die door de commissie wordt gekozen.
 Alle drieklanken en omkeringen in alle trappen van de gekozen toonladder:
 3 kinderliedjes
 5 pop/volwassen songs
De module is afgesloten als deze opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en
voldaan is aan de 80%-regeling.
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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.
BENODIGD MATERIAAL
Map met muziek en schrijfpapier. Geluidsdrager voor meegenomen klinkend materiaal (MP3, Ipod,
etc).
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Aan het begin van het jaar wordt er naar het niveau van de student gekeken. Mocht de student geen
beginner zijn kan hij zich verder in het vak ontwikkelen op zijn eigen niveau.
De gitaar is een goed alternatief bij het zingen van liederen en songs. Hoewel er in het kader van dit
vak geen gitaarles wordt gegeven, mogen studenten die voldoende bekwaam zijn op dit instrument
een gedeelte van het repertoire opbouwen met dit begeleidingsinstrument.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Liedbegeleiding 2
Liedbegeleiding a/d piano
DM: Tessa Kraus & Katia Mauro
DMv: Jeroen Thijsen

Code:
Jaar/sem:

DM-LB 2
2

EC:
Contacttijd:

3
40 m.p.w.

CONTEXT
Het is een basisvaardigheid van een muziekdocent om muzikale activiteiten zoals zingen, maar ook
spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal verschillende muzikale
vaardigheden: het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met
akkoordsymbolen, het kunnen transponeren, het kunnen zingen en spelen tegelijk, etc.
In de praktijk is de piano het meest aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het
algemeen.
DOELSTELLING
De student werkt aan het opbouwen van repertoire voor de onderbouw van het V.O. en aan een
eigen repertoire.
Aan het eind van de module beheerst de student:
o Alle toevoegingen die horen bij Jazz-repertoire en kan ze toepassen in andere soorten
repertoire, zoals pop, kinderliedjes, R&B, sou, funky, etc.
o Het vermogen om een Jazz-lied te kunnen zingen en zichzelf daarbij begeleiden.
o Ingewikkelde ritmische patronen, zoals b.v. Bossa Nova.
o 10 pop/jazz liederen die opgenomen worden in een CD.
INHOUD
De student werkt aan liedjes voor de onderbouw van het V.O, die in de methodiekles, en tijdens de
stage worden uitgevoerd. Daarnaast werkt de student aan een repertoire van 10 liedjes (waaronder
enkele hiervoor genoemde liedjes), die op een geluidsdrager moeten worden gezet.
 Toevoegingen die thuis horen bij Jazz-repertoire.
 Ingewikkelder ritmische patronen.
 Melodielijn in de rechterhand spelen, terwijl linkerhand akkoorden of basnoot speelt. Dit kan
van toepassing zijn bij bijvoorbeeld intro’s.
 Melodielijnfragmenten spelen tijdens een couplet of refrein die anders zijn dan de
 gezongen melodie.
ORGANISATIE
De les wordt in duo’s (40 m.p.w.) gegeven.
De student(en) laat horen waar hij/zij gedurende de week aan gewerkt heeft en dat vormt het
uitgangspunt van de les.
De student is verantwoordelijk voor het kiezen van de liederen en de docent adviseert i.v.m.
geschiktheid liedrepertoire.
TOETSING & AFSLUITING
Het album met 10 opgenomen liedjes moet aan de commissie overhandigd worden: 4 liedjes in
december; 6 liedjes in juni.
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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BENODIGD MATERIAAL
Map met muziek en schrijfpapier. Geluidsdrager voor meegenomen klinkend materiaal (MP3, Ipod,
etc).
Opnameapparatuur voor geluidsdrager (10 liedjes).
AANVULLENDE OPMERKINGEN
De gitaar is een goed alternatief bij het zingen van liederen en songs. Hoewel er in het kader van dit
vak geen gitaarles wordt gegeven, mogen studenten die voldoende bekwaam zijn op dit instrument
een gedeelte van het repertoire opbouwen met dit begeleidingsinstrument.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Liedbegeleiding 3
Liedbegeleiding a/d piano
Tessa Kraus & Katia Mauro

Code:
Jaar/sem:

DM-LB 3
3

EC:
Contacttijd:

3
40 m.p.w.

CONTEXT
Het is een basisvaardigheid van een muziekdocent om muzikale activiteiten zoals zingen, maar ook spelen,
muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal verschillende muzikale vaardigheden: het stijleigen
kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met akkoordsymbolen, het kunnen transponeren, het
kunnen zingen en spelen tegelijk, etc.
In de praktijk is de piano het meest aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het algemeen.

DOELSTELLING
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:
o om repertoire voor de bovenbouw van het V.O. te spelen.
o om een gevarieerde lijst van 25 liedjes/songs te overleggen die hij beheerst.
o een keuze te maken voor de afstudeermodule van 5 liedjes/songs die in voldoende mate verschillend
zijn van stijl, sfeer, tempo, et cetera.

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.

ORGANISATIE
De les wordt in duo’s (40 m.p.w.) gegeven.
De student(en) laat horen waar hij/zij gedurende de week aan gewerkt heeft en dat vormt het uitgangspunt van
de les.
De student is verantwoordelijk voor het kiezen van de liederen en de docent adviseert i.v.m. geschiktheid
liedrepertoire.

TOETSING & AFSLUITING
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.
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.

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

AANVULLENDE OPMERKINGEN
De gitaar is een goed alternatief bij het zingen van liederen en songs. Hoewel er in het kader van dit vak geen
gitaarles wordt gegeven, mogen studenten die voldoende bekwaam zijn op dit instrument een gedeelte van het
repertoire opbouwen met dit begeleidingsinstrument.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Liedbegeleiding 4
Liedbegeleiding a/d piano
Tessa Kraus

Code:
Jaar/sem:

DM-LB 4
4.1

EC:
Contacttijd:

2
Groepsles 1u.

CONTEXT
Het is een basisvaardigheid van een muziekdocent om muzikale activiteiten zoals zingen, maar ook
spelen, muzikaal te kunnen begeleiden. Dit veronderstelt een aantal verschillende muzikale
vaardigheden: het stijleigen kunnen begeleiden van liedjes, het kunnen omgaan met
akkoordsymbolen, het kunnen transponeren, het kunnen zingen en spelen tegelijk, etc.
In de praktijk is de piano het meest aangewezen instrument voor liedbegeleiding en begeleiding in het
algemeen.
DOELSTELLING
Aan het eind van de module is de student in staat:
o om een gevarieerd repertoire van 5 liedjes/songs voor publiek correct te spelen en zingen.
o om deze 5 liedjes/songs sfeervol en met expressie te presenteren.
o om het repertoire zo te spelen dat er een uitnodigende werking van uitgaat.
INHOUD
In deze korte module bereidt de student zijn afsluitende liedbegeleidingstentamen voor. Dit is een
openbaar spel, dat plaatsvindt in december. Het repertoire van 5 liedjes wordt door de docent van te
voren ingeschaald in de categoriën: eenvoudig (6/7), gevorderd (7.5/8.5), vergevorderd (9/10).
ORGANISATIE
Het is een groepsles waarbij de studenten om beurten voorspelen.
De student(en) laat horen waar hij/zij gedurende de weken aan gewerkt heeft en dat vormt het
uitgangspunt van de les. Voorspelen staat centraal.
TOETSING & AFSLUITING
Afsluitend tentamen, openbaar recital, beoordeling aan de hand van een cijfer.
De beoordeling geschiedt aan de hand van de omschreven categorieën. Bekeken wordt dus, of de
student daadwerkelijk op zijn repertoire-niveau speelt, dan wel daarboven of onder
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.
BENODIGD MATERIAAL
Map met muziek en schrijfpapier. Geluidsdrager voor meegenomen klinkend materiaal (MP3, Ipod,
etc).
AANVULLENDE OPMERKINGEN
De gitaar is een goed alternatief bij het zingen van liederen en songs. Hoewel er in het kader van dit
vak geen gitaarles wordt gegeven, mogen studenten die voldoende bekwaam zijn op dit instrument
een gedeelte van het repertoire opbouwen met dit begeleidingsinstrument.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Koorzang 1
Koorzang
Jos Vermunt

Code:
Jaar/sem:

DM-Koor 1
1

EC:
Contacttijd:

3
75 m.p.w.

CONTEXT
Gezamenlijk musiceren is een kernactiviteit binnen 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 binnen de
opleiding staat ook voor musiceren op hoog niveau, voor gemeenschappelijk werken aan een muzikaal product
èn het is hèt moment waarop alle studenten van de afdeling elkaar ontmoeten.

DOELSTELLING





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 (3 e studiejaar).

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 slagtechnische oefeningen worden tijdens de repetitie aan de aan van het repertoire met
het gehele koor geoefend.
ORGANISATIE
Elke week wordt gestart met koorzang door alle studenten van de afdeling.
Gedurende het 1 e semester o.l.v. de dirigent Jos Vermunt, gedurende het 2 e semester o.l.v. de
studenten 3e jaar.
TOETSING & AFSLUITING
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 3 e 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.
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.

BENODIGD MATERIAAL
De student houdt een koormap bij. Het repertoire wordt zo nodig in overeenstemming met het
thema van The Case samengesteld.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Het vak Ensembleleiding 3 sluit aan op de koorpraktijk. Tijdens het 2e semester dirigeren de studenten 3 e jaar het
koor.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Koorzang 2
Code:
DM-Koor 2
Koorzang
Jaar/sem: 2
DM: Jos Vermunt
DMb: Servaas Schreuders/Margriet van Duijvenbode

EC:
Contacttijd:

3
75 m.p.w.

CONTEXT
Gezamenlijk musiceren is een kernactiviteit binnen 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 binnen de
opleiding staat ook voor musiceren op hoog niveau, voor gemeenschappelijk werken aan een muzikaal product
èn het is hèt moment waarop alle studenten van de afdeling elkaar ontmoeten.

DOELSTELLING





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 (3 e studiejaar).

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 slagtechnische
oefeningen worden tijdens de repetitie aan de aan van het repertoire met het gehele koor geoefend.

ORGANISATIE
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.

TOETSING & AFSLUITING
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 3 e 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.
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.

BENODIGD MATERIAAL
De student houdt een koormap bij. Het repertoire wordt zo nodig in overeenstemming met het thema van The
Case samengesteld.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Het vak Ensembleleiding 3 sluit aan op de koorpraktijk. Tijdens het 2e semester dirigeren de studenten 3 e jaar het
koor.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Koorzang 3
Koorzang
Jos Vermunt

Code:
Jaar/sem:

DM-Koor 3
3

EC:
Contacttijd:

3
75 m.p.w.

CONTEXT
Gezamenlijk musiceren is een kernactiviteit binnen 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 binnen de
opleiding staat ook voor musiceren op hoog niveau, voor gemeenschappelijk werken aan een muzikaal product
èn het is hèt moment waarop alle studenten van de afdeling elkaar ontmoeten.

DOELSTELLING





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 (3 e studiejaar).

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 slagtechnische
oefeningen worden tijdens de repetitie aan de aan van het repertoire met het gehele koor geoefend.

ORGANISATIE
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.

TOETSING & AFSLUITING

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 3 e 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.
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.

BENODIGD MATERIAAL
De student houdt een koormap bij. Het repertoire wordt zo nodig in overeenstemming met het thema van The
Case samengesteld.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Het vak Ensembleleiding 3 sluit aan op de koorpraktijk. Tijdens het 2e semester dirigeren de studenten 3 e jaar het
koor.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Koorzang 4
Koorzang
Jos Vermunt

Code:
Jaar/sem:

DM-Koor 4
4

EC:
Contacttijd:

2
75 m.p.w.

CONTEXT
Gezamenlijk musiceren is een kernactiviteit binnen 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 binnen de
opleiding staat ook voor musiceren op hoog niveau, voor gemeenschappelijk werken aan een muzikaal product
èn het is hèt moment waarop alle studenten van de afdeling elkaar ontmoeten.

DOELSTELLING





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 (3 e studiejaar).

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 slagtechnische
oefeningen worden tijdens de repetitie aan de aan van het repertoire met het gehele koor geoefend.

ORGANISATIE
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.
Na The Case is het koor niet meer verplicht voor vierdejaars.

TOETSING & AFSLUITING
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 3 e 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.
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.

BENODIGD MATERIAAL
De student houdt een koormap bij. Het repertoire wordt zo nodig in overeenstemming met het thema van The
Case samengesteld.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Het vak Ensembleleiding 3 sluit aan op de koorpraktijk. Tijdens het 2e semester dirigeren de studenten 3 e jaar het
koor.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Practicum Pop- & Wereldmuziek 1

Practicum Pop- & Wereldmuziek
DM: Rolf Delfos
DMv: Jeroen Thijsen/gastdocenten

Code:
Jaar/sem:

DM-PrPW 1
1

EC:
Contacttijd:

2
75 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
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 1
 Aan het eind van deze module is de student in staat om op basaal niveau te improviseren op
het eigen instrument op diverse schema’s, zoals: basale functionele harmonie( I IV V I),
modale schema's met een modulatie, block of 4 (awesome fourchord song) en grafische
partituren, waar om een vrije improvisatie gevraagd wordt.
 Aan het eind van deze module is de student in staat om in het samenspel als volwaardig
groepslid te functioneren en te verwoorden waaraan ieder groepslid moet voldoen.
 Aan het eind van deze module kan de student in samenspel een groove opbouwen en
verwoorden waaraan dat proces moet voldoen.
 Aan het eind van de module kent de student enkele muzikale fenomenen uit de pop- en
wereldmuziek, waaronder de rap. Hij is in staat om op basis daarvan een eigen muzikaal
product te maken.
 Aan het einde van de module beheerst de student de basistechniek op tenminste twee van
de vier popinstrumenten (slaggitaar, basgitaar, toetsen en drums). Tevens kan hij de
geluidsapparatuur aansluiten.
INHOUD
Werken met vorm- en akkoordenschema’s uit de rockmuziek en wereldmuziek, beluisteren,
analyseren en spelen van diverse stijlen. In de eerste plaats gebeurt dit op het eigen instrument, met
name gericht op het leren improviseren.
Improviseren, werken en arrangeren binnen drie velden:
- modale muziek
- functioneel harmonisch
- vanuit de vrije gedachte
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Het accent zal liggen op het samenspel, elkaar leren kennen, ervaren wat een groove is, werken met
akkoorden, vormbesef. Het leren kennen van de rap als muzikaal fenomeen en de creativiteit daaraan
gekoppeld, uitmondend in een uitvoering op DM&TheCity.
Daarnaast het aanleren van basistechnieken basgitaar, slaggitaar, drums en toetsen. Aansluiten en
hanteren van geluidsapparatuur.
ORGANISATIE
De lessen worden in workshopvorm gegeven.
In begin neemt docent initiatief voor repertoire en verderop nemen studenten het initiatief.
TOETSING & AFSLUITING
Studenten worden twee keer per jaar getoetst op hun instrumentale vaardigheden, met name het
improviseren op het eigen instrument. Tevens wordt hun kennis van de behandelde stijlen getoetst.
Aan het einde van het studiejaar treedt de student met zijn jaargroep op tijdens DM&TheCity.
Daarnaast wordt de grafische partituur beoordeeld en de opdracht Rap moet aan de normen voldoen
zoals aangegeven in de les.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Materiaal wordt tijdens de les uitgereikt, echter zullen ook specifieke opdrachten voorbereid worden
en gecommuniceerd worden qua bezetting binnen de jaargroep.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
De module Gitaar & Drums 1 is een ondersteunende module die aansluit bij deze module.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Practicum Pop- & Wereldmuziek 2
Code:
DM-PrPW 2
Practicum Pop- & Wereldmuziek
Jaar/sem: 2
DM: Rolf Delfos
DMv: Jeroen Thijsen/Lennard Mollema/gastdocenten

EC:
Contacttijd:

3
75 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
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 2
 Aan het eind van deze module is de student in staat om op een hoger dan basaal niveau te
improviseren op het eigen instrument op diverse schema’s. Hij toont meer lef en is
expressiever in de keuze van zijn (spel)materiaal.
 Aan het eind van deze module is de student in staat om initiatief te nemen en basaal leiding
te geven aan het samenspel van de groep.
 Aan het eind van deze module kan de student op basaal niveau een geschikt arrangement
maken voor de groep op basis van de kenmerken van de betreffende stijl. Tevens kan hij
deze kenmerken benoemen.
 Aan het eind van de module kent de student meerdere muzikale fenomenen uit de pop- en
wereldmuziek, waaronder diverse bluesschema’s en ‘block of 4’. Hij is in staat om op basis
daarvan een eigen muzikaal product te maken.
 Aan het eind van deze module kan de student functioneren in de ritmesectie van een band
en verwoorden waaraan dat proces moet voldoen.
 Aan het einde van de module beheerst de student de basistechniek op de vier
popinstrumenten (slaggitaar, basgitaar, toetsen en drums). Tevens kan hij de
geluidsapparatuur hanteren.
INHOUD
Onder leiding van de docent en ook zelfstandig instuderen en uitvoeren van een gevarieerd repertoire
*) uit de lichte muziek en wereldmuziek (uitvoering op voorspeelavonden en op een openbare locatie
in de stad). Binnen het ensemble wordt gewisseld van instrument. Naast het instuderen van
repertoire zal er gewerkt worden in zogenaamde jamsessies.
*) Ook invloeden buiten de gangbare rock komen aan de orde, met name de invloeden vanuit Afrika
en Latijns Amerika zullen aandacht krijgen. Voorbeelden:
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De blues als basisschema en de bijbehorende voorbeelden door decennia heen.
Block of 4: denk aan awesome 4 chord song.
Wereldmuziek: een eerste verkenning daar het onmogelijk is alles te bezien, door muziek uit
de Balkan en het midden oosten, Afrika, Zuid Amerika en het Caraibisch gebied ter hand ge
nemen en uit te werken voor de groep. Besef van Cross-over muziek.
Het tweede jaar biedt ook de mogelijkheid om vaker te functioneren in een ritmesectie.
5 a 6 stukken kunnen worden uitgevoerd op DM in the City.
-

ORGANISATIE
De lessen worden in workshopvorm gegeven.
In begin neemt docent initiatief voor repertoire en verderop nemen studenten het initiatief.
TOETSING & AFSLUITING
 Elke student arrangeert een popcompositie (Block of 4) voor de rest van de groep en geeft
leiding aan het instuderen daarvan.
 Elke student werkt 1 blues uit voor de groep in Sibelius. Hij toont aan bekend te zijn met het
fenomeen ‘blues’ en het betreffende schema.
 Elke student zoekt zelfstandig een stuk wereldmuziek en werkt dit voor de groep uit in
Sibelius.
 Studenten worden aan het eind van het cursusjaar getoetst op hun instrumentale
vaardigheden op basgitaar, gitaar en drums. Zie 1 e jaar (nu hoger niveau).
 Elke student laat zien dat hij de P.A. kan aansluiten en geluid voor zang en blaasinstrumenten
kan regelen.
 Aan het einde van het studiejaar treedt de student met zijn jaargroep op tijdens
DM&TheCity.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Materiaal wordt tijdens de les uitgereikt, echter zullen ook specifieke opdrachten voorbereid worden
en gecommuniceerd worden qua bezetting binnen de jaargroep.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Practicum Pop- & Wereldmuziek 3

Practicum Pop- & Wereldmuziek
Rolf Delfos

Code:
Jaar/sem:

DM-PrPW 3
3

EC:
Contacttijd:

3
90 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
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.
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.
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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
ORGANISATIE
De lessen worden in workshopvorm gegeven.
In begin neemt docent initiatief voor repertoire en verderop nemen studenten het initiatief.
TOETSING & AFSLUITING
 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.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Materiaal wordt tijdens de les uitgereikt, echter zullen ook specifieke opdrachten voorbereid worden
en gecommuniceerd worden qua bezetting binnen de jaargroep.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Gitaar & Drums 1
Code:
Gitaar & Drums
Jaar/sem:
DM: Studenten leren studenten
DMv: Luc Groen/studenten leren studenten

DM-GIDR 1
1

EC:
Contacttijd:

2
50 m.p.w.

CONTEXT
Het popinstrumentarium wordt in de praktijk veel gebruikt. Daarom is kennis van en beheersing van
de basisprincipes van belang, iedere student moet met deze instrumenten uit de voeten kunnen.
DOELSTELLING
Gitaar:
 Aan het einde van het jaar beheerst de student de basisakkoorden en kan hij een
(eenvoudig) repertoire van liedjes/songs begeleiden. De student beheerst enkele
speeltechnieken. De student heeft voldoende kennis van het instrument om er zelfstandig
mee aan de slag te gaan (stemmen, spannen van nieuwe snaren, functie van de onderdelen).
Drums:
 Aan het einde van het jaar beheerst de student enkele basisritmes en kan hij (eenvoudige)
schema’s spelen. De student kent de basistechniek van het spelen, waarmee hij zelfstandig
verder kan gaan. Hij heeft voldoende kennis van het instrument.
INHOUD
De lessen worden gegeven door (mede-)studenten, die op hun beurt kunnen leren van lesgeven. De
lessen zijn bedoeld voor studenten die de basisvaardigheden nog niet beheersen.
De studenten worden opgesplitst in twee groepen en wisselen het 2 e semester elkaar af. Gedurende
een semester worden er ongeveer 10 groepslessen aangeboden waarbij de te leren stof wordt
getoond, uitgelegd en geprobeerd. Studenten oefenen zelfstandig, door de week en in de laatste
weken van het semester.
In het 2e semester wisselen de groepen en studeren de studenten verder, dan op beide instrumenten.
Aan het einde van elk semester spelen de studenten aan elkaar voor.
ORGANISATIE
Peer learning. Lessen door studenten in kleine groepjes.
TOETSING & AFSLUITING
Aan het einde van beide semesters spelen de studenten aan elkaar en aan de beide docerende
studenten voor.
De module is afgesloten als de student op beide instrumenten de basisvaardigheden beheerst.
BENODIGD MATERIAAL
Materiaal dat tijdens de lessen wordt aangeboden.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
In de lessen Pop- & Wereldmuziek 2 en 3 breiden de studenten hun vaardigheden uit.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Ensembleleiding 3A
Ensembleleiding
Jos Vermunt

Code:
Jaar/sem:

Ensleid 3A
3.1

EC:
Contacttijd:

1
75 m.p.w.

CONTEXT
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.

DOELSTELLING
 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 dirigeer-technische onderdelen opgelost kunnen worden
INHOUD
Aan de hand van bestaande koorliteratuur wordt er gewerkt aan de basisslagtechniek.
De opbouw van de module is:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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.
ORGANISATIE
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.
TOETSING & AFSLUITING
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).
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.

BENODIGD MATERIAAL
4 Voices
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 3A) is voorwaardelijk om aan module Ensleid
3B te beginnen.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Ensembleleiding 3B
Ensembleleiding
Jos Vermunt

Code:
Jaar/sem:

Ensleid 3B
3.2

EC:
Contacttijd:

1
75 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
 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.
INHOUD
De student past de geleerde techniek (Ensleid 3A) 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
o
o
o
o
o
o
o
o

het bestuderen van de werk
melodische -, ritmische -, harmonische analyse
frasering
dynamiek
tekst en sfeer
het beheersen van de dirigeer-technische onderdelen
het maken van een repetitieplan
het werkelijk repeteren met het domu-koor
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.
ORGANISATIE
Deze module is opgebouwd uit ongeveer 12 wekelijkse lessen en een afsluitende projectweek.
De wekelijkse lessen zijn direct gekoppeld aan de les koorzang, waar de student met regelmaat één
van zijn uitgekozen werken repeteert.
Tijdens de afsluitende projectweek werkt de student dagelijks of om de dag met het koor aan zijn
uitgekozen koorwerk en aan zijn instrumentale ensemblewerk. De projectweek wordt afgesloten met
een openbaar concert, waarop de student beide werken uitvoert.
TOETSING & AFSLUITING
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,
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.
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Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
4 voices
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Een voldoende beoordeling voor de module Ensleid 3A is voorwaardelijk om aan deze module
(Ensleid 3B) te beginnen.
Ensembleleiding sluit nauw aan bij koorzang. De student staat gedurende dit semester enkele keren
voor het koor om zijn koorwerk in te studeren. De laatste week van deze module is een projectweek.
Elke dag wordt er door de student gewerkt aan het koorwerk en/of instrumentaal ensemblewerk.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Algemene Theoretische Vorming 1A

ATV
Angeliki Ploka, Erik Albjerg

Code:
Jaar/sem:

TL-ATV 1A
1.1

EC:
Contacttijd:

4
3 + 1 u.p.w.

CONTEXT
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.
INDELING
De lessen ATV 1 zijn verdeeld in twee onderdelen:
o Klassiek (3 uur per week)
o Pop/Jazz (1 uur per week)
Voor beide onderdelen worden de Inhoud en Toetsing apart beschreven.
DOELSTELLING
De student heeft:
 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 beginnend begrip van het eigen muzikale leerproces
INHOUD KLASSIEK (3 uur per week)
Solfège en Gehoortraining: repertoirestukken (één- en meerstemmig) kunnen zingen en noteren op
relatieve notennamen en absolute notennamen in toonsoorten t/m 4 voortekens.
Intonatie en interpretatie (stijlbesef) vormen een belangrijk aandachtspunt bij het zingen.
Middelen zoals solmisatienamen, handgebaren en ritmetaal moeten actief worden beheerst.
Het repertoire voor het eerste semester omvat tonale stukken in majeur en mineur, pentatonische
stukken in do- en la-pentatonisch en modale stukken uit verschillende stijlperioden en genres.
Analyse: repertoire uit verschillende stijlperioden in de westerse muziekgeschiedenis dat ook
gestudeerd wordt in de Solfège en Gehoortrainings-lessen wordt geanalyseerd. In de groepslessen
wordt op een actieve manier met het repertoire gewerkt; zingen vormt de basis voor de introductie
tot het repertoire. Vormleerbegrippen en technieken voor melodische analyse worden geleerd aan de
hand van het repertoire.
Harmonie en Contrapunt: zingen en schrijven van 2 en 3 stemmige zettingen in majeur en mineur in
tonale diatoniek. Middelen voor harmonische analyse die actief beheerst en toegepast moeten
kunnen worden zijn akkoordsymbolen, basso continuo becijfering, Romeinse trappenbecijfering.
Algemene muziekleer wordt geïntegreerd aangeboden in de lessen. Studenten werken zelfstandig
met het studiemateriaal van de ABRSM. Aan het eind van het studiejaar wordt de stof t/m het niveau
van Grade 5 als bekend verondersteld en vindt een tentamen plaats.
INHOUD POP/JAZZ (1 uur per week)
Het repertoire bestaat uit pop, soms ook kinder- en volksliedjes. Het materiaal is overwegend
diatonisch binnen toonsoort, alleen majeur. Harmonische onderwerpen zoals Moll-Dur en enkele
tussendominanten komen aan bod.
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Voor deze korte les staat centraal het ontwikkelen van het harmonisch gehoor, waarbij praktijk,
theorie en creativiteit samengaat en wordt geleerd en getraind. Het uitgangspunt voor deze
activiteiten is de “Lead Sheet Score” wat een overzichts-partituur is van alle melodische en
harmonische partijen van een stuk.
Daardoor wordt vanuit een stuk vele disciplines beoefend zoals solfège, notatie, harmonische analyse,
harmonieleer, akkoordsymbolen, stemvoering, contrapunt, improvisatie.
Werkwijze. Vanuit een authentieke bron (voornamelijk oorspronkelijke opnames) wordt een stuk
geleerd. Eerst de melodie, dan de bas en dan de tussenstemmen. Alle stemmen worden gezongen op
solmisatienamen (vaak in combinatie met handgebaren), trapcijfers, notennamen en
akkoordtooncijfers. Deze zetting wordt meteen op piano gespeeld, geanalyseerd en getransponeerd,
in toonsoorten tot en met 3 voortekens. Vaak wordt “sing and play” toegepast: men zingt een stem
terwijl men de rest van de zetting zelf speelt. De harmonie wordt sterk melodisch geleerd.
De student beheerst nu het harmonie-schema en kan vervolgens improviseren hierop. Dit kan een
variatie van de melodie of van een harmonische stem zijn, of een geheel vrije improvisatie. Het
improviseren is altijd eerst zingend en dan instrumentaal, zowel op piano als op eigen instrument.
Improvisaties worden vaak genoteerd.
De volgende lesactiviteiten komen ook aan bod:
- Gehoortraining: transcriberen van melodie en akkoorden van een opname en noteren in een
leadsheet. Met de opname moet de student de harmonische stemmen (guidelines) en bas kunnen
zingen en spelen.
- Harmonie aan de piano: spelen van 3-, 4- en 5-stemmige sequensen en fragmenten. Met en zonder
melodie in de bovenstem.
- Harmonie: akkoorden-leer; harmonie-leer (specifieke onderwerpen voor pop en jazz); schrijven van
4-stemmige zettingen.
- Harmonisatie: melodieën van pop-, kinder- en volks-liedjes voorzien van passende akkoorden.
- 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.
TOETSING
3 cijfers Klassiek
- toets Grade 3 (schriftelijk)
- toets solfège (praktisch)
- geïntegreerde toets analyse /harmonie/gehoortraining (schriftelijk)

1 cijfer jazz

- geïntegreerde toets (praktisch en schriftelijk: solfège, gehoortraining, analyse, harmonie, harmonie aan de
piano)

TOETSING KLASSIEK
Solfège: 1 mondelinge toets over 15 in de lessen voorbereide stukken, in groepsverband, waarbij ook
de individuele vaardigheden worden getoetst.
Gehoortraining: 1 schriftelijke toets over een onvoorbereid stuk.
Analyse: 1 schriftelijke toets waarbij het geleerde door de student zelfstandig wordt toegepast aan
de hand van een gegeven muziekstuk.
Harmonie: inleveren opdrachten en 1 schriftelijke toets.
TOETSING POP/JAZZ
Gehoortraining: transcriptie maken van een opname, melodie en akkoordsymbolen noteren in een
leadsheet.
Analyse: vorm- en arrangement-analyse aan de hand van opnames en lead sheets. De akkoorden van
een leadsheet analyseren in trapcijfers.
Solfège: een voorbereide stuk presenteren waarbij de geleerde kennis en vaardigheden aan de hand
van de “Lead Sheet Score” door de student zelfstandig wordt toegepast.
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Harmonisatie: met behulp van een piano een passende akkoordenschema bepalen voor een melodie
van of een pop-, kinder- of volks-liedje.
WEGING & AFSLUITING (KLASSIEK & POP/JAZZ)
Op basis van de toetsen in december kan een waarschuwing over de studievoortgang worden
gegeven aan de student. Per toets moet minimaal het cijfer 5 worden behaald. Het gemiddelde van
de 4 toetsen geldt als totaalcijfer en moet minimaal 5,5 zijn.
Tevens moet worden voldaan aan de 80%-regeling voor aanwezigheid.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing in januari.
ORGANISATIE
Groepslessen. De tijd wordt verdeeld over twee lessen in de week: 3 uur klassiek en 1 uur pop/jazz.
BENODIGD MATERIAAL
Klassiek: Repertoire uit de muziekliteratuur (reader) en oefenmateriaal. Wordt door de docent
uitgereikt.
ABRSM Music Theory in Practice - Eric Taylor en werkboeken Grade 1, 2, 3, 4 en 5.
Voor pop/jazz: muziekopnames zijn te vinden op www.musicweb.koncon.nl. Oefenmateriaal en lead
sheet scores wordt door de docent uitgereikt.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Planning voor het inleveren van de ABRSM werkboeken:
Grade 1 en 2:
14 oktober
Grade 3:
9 december
Grade 4:
Grade 5:
Tentamen:

9 maart
11 mei
1 juni

In de maand januari wordt solfège klassiek praktisch getoetst combinatie met de vakken Zang en
Koor.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Algemene Theoretische Vorming 1B

ATV
Angeliki Ploka, Erik Albjerg

Code:
Jaar/sem:

TL-ATV 1B
1.2

EC:
Contacttijd:

4
3 + 1 u.p.w.

CONTEXT
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.
INDELING
De lessen ATV 1 zijn verdeeld in twee onderdelen:
o Klassiek (3 uur per week)
o Pop/Jazz (1 uur per week)
Voor beide onderdelen worden de Inhoud en Toetsing apart beschreven.
DOELSTELLING
De student heeft:
 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
 begrip van het eigen muzikale leerproces
INHOUD KLASSIEK (3 uur per week)
Solfège en Gehoortraining: repertoirestukken (één- en meerstemmig) kunnen zingen en noteren op
relatieve notennamen en absolute notennamen in alle toonsoorten en modi.
Intonatie en interpretatie (stijlbesef) vormen een belangrijk aandachtspunt bij het zingen.
Middelen zoals solmisatienamen, handgebaren en ritmetaal moeten actief worden beheerst.
Het repertoire voor het tweede semester omvat complexere tonale stukken in majeur en mineur,
pentatonische stukken in do- en la-pentatonisch en modale stukken uit verschillende stijlperioden en
genres.
Analyse: repertoire uit verschillende stijlperioden in de westerse muziekgeschiedenis dat ook
gestudeerd wordt in de Solfège en Gehoortrainings-lessen wordt geanalyseerd. In de groepslessen
wordt op een actieve manier met het repertoire gewerkt; zingen vormt de basis voor de introductie
tot het repertoire. Vormleerbegrippen en technieken voor melodische analyse worden toegepast in
het repertoire.
Harmonie en Contrapunt: zingen en schrijven van 2 en 3 stemmige zettingen in majeur en mineur in
tonale diatoniek. Middelen voor harmonische analyse die actief beheerst en toegepast moeten
kunnen worden zijn akkoordsymbolen, basso continuo becijfering, Romeinse trappenbecijfering.
Algemene muziekleer wordt geïntegreerd aangeboden in de lessen. Studenten werken zelfstandig
met het studiemateriaal van de ABRSM. Aan het eind van het studiejaar wordt de stof t/m het niveau
van Grade 5 als bekend verondersteld en vindt een tentamen plaats.
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INHOUD POP/JAZZ (1 uur per week)
Het repertoire bestaat uit pop, soms ook kinder- en volksliedjes. Het materiaal is overwegend
diatonisch binnen een toonsoort, majeur en mineur. Harmonische onderwerpen zoals Moll-Dur, DurMoll en enkele tussendominanten en tussensubdominanten komen aan bod. Er wordt nu in het 2 e
semester een begin gemaakt met jazzstukken.
Voor deze korte les staat centraal het ontwikkelen van het harmonisch gehoor, waarbij praktijk,
theorie en creativiteit samengaat en wordt geleerd en getraind. Het uitgangspunt voor deze
activiteiten is de “Lead Sheet Score” wat een overzichts-partituur is van alle melodische en
harmonische partijen van een stuk.
Daardoor wordt vanuit een stuk vele disciplines beoefend zoals solfège, notatie, harmonische analyse,
harmonieleer, akkoordsymbolen, stemvoering, contrapunt, improvisatie.
Werkwijze. Vanuit een authentieke bron (voornamelijk oorspronkelijke opnames) wordt een stuk
geleerd. Eerst de melodie, dan de bas en dan de tussenstemmen. Alle stemmen worden gezongen op
solmisatienamen (vaak in combinatie met handgebaren), trapcijfers, notennamen en
akkoordtooncijfers. Deze zetting wordt meteen op piano gespeeld, geanalyseerd en getransponeerd,
in toonsoorten tot en met 3 voortekens. Vaak wordt “sing and play” toegepast: men zingt een stem
terwijl men de rest van de zetting zelf speelt. De harmonie wordt sterk melodisch geleerd.
De student beheerst nu het harmonie-schema en kan vervolgens improviseren hierop. Dit kan een
variatie van de melodie of van een harmonische stem zijn, of een geheel vrije improvisatie. Het
improviseren is altijd eerst zingend en dan instrumentaal, zowel op piano als op eigen instrument.
Improvisaties worden vaak genoteerd.
De volgende lesactiviteiten komen ook aan bod:
- Gehoortraining: transcriberen van melodie en akkoorden van een opname en noteren in een
leadsheet. Met de opname moet de student de harmonische stemmen (guidelines) en bas kunnen
zingen en spelen.
- Harmonie aan de piano: spelen van 3-, 4- en 5-stemmige sequensen en fragmenten. Met en zonder
melodie in de bovenstem.
- Harmonie: akkoorden-leer; harmonie-leer (specifieke onderwerpen voor pop en jazz); schrijven van
4-stemmige zettingen.
- Harmonisatie: melodieën van pop-, kinder- en volks-liedjes voorzien van passende akkoorden.
- 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.
TOETSING
3 cijfers Klassiek
- toets Grade 5 (schriftelijk)
- toets solfège (praktisch)
- geïntegreerde toets analyse /harmonie/gehoortraining (schriftelijk)

1 cijfer jazz
- geïntegreerde toets (praktisch en schriftelijk: solfège, gehoortraining, analyse, harmonie, harmonie aan de
piano)

TOETSING KLASSIEK
Solfège: 1 mondelinge toets over 15 in de lessen voorbereide stukken, in groepsverband, waarbij ook
de individuele vaardigheden worden getoetst.
Gehoortraining: 1 schriftelijke toets over een onvoorbereid stuk.
Analyse: 1 schriftelijke toets waarbij het geleerde door de student zelfstandig wordt toegepast aan
de hand van een gegeven muziekstuk.
Harmonie: inleveren opdrachten en 1 schriftelijke toets.
TOETSING POP/JAZZ
Gehoortraining: transcriptie maken van een opname, melodie en akkoordsymbolen noteren in een
leadsheet.
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Analyse: vorm- en arrangement-analyse aan de hand van opnames en lead sheets. De akkoorden van
een leadsheet analyseren in trapcijfers.
Solfège: een voorbereide stuk presenteren waarbij de geleerde kennis en vaardigheden aan de hand
van de “Lead Sheet Score” door de student zelfstandig wordt toegepast.
Harmonisatie: met behulp van een piano een passende akkoordenschema bepalen voor een melodie
van of een pop-, kinder- of volks-liedje.
WEGING & AFSLUITING (KLASSIEK & POP/JAZZ)
Per toets moet minimaal het cijfer 5 worden behaald. Het gemiddelde van de 4 toetsen geldt als
totaalcijfer en moet minimaal 5,5 zijn.
Tevens moet worden voldaan aan de 80%-regeling voor aanwezigheid.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing eind juni.
ORGANISATIE
Groepslessen. De tijd wordt verdeeld over twee lessen in de week: 3 uur klassiek en 1 uur pop/jazz.
BENODIGD MATERIAAL
Klassiek: Repertoire uit de muziekliteratuur (reader) en oefenmateriaal. Wordt door de docent
uitgereikt.
ABRSM Music Theory in Practice - Eric Taylor en werkboeken Grade 1, 2, 3, 4 en 5.
Voor pop/jazz: muziekopnames zijn te vinden op www.musicweb.koncon.nl. Oefenmateriaal en lead
sheet scores wordt door de docent uitgereikt.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Planning voor het inleveren van de ABRSM werkboeken:
Grade 1 en 2:
Grade 3:

14 oktober
9 december

Grade 4:
Grade 5:
Tentamen:

9 maart
11 mei
1 juni
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Algemene Theoretische Vorming 2A

ATV
Angeliki Ploka, Erik Albjerg

Code:
Jaar/sem:

TL-ATV 2A
2.1

EC:
Contacttijd:

3.5
3 + 1 u.p.w.

CONTEXT
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.
INDELING
De lessen ATV 2 zijn verdeeld in twee onderdelen:
o Klassiek (3 uur per week)
o Pop/Jazz (1 uur per week)
Voor beide onderdelen worden de Inhoud en Toetsing apart beschreven.
DOELSTELLING
De student heeft:
 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
INHOUD KLASSIEK (3 uur per week)
Solfège en Gehoortraining: repertoirestukken (meerstemmig) kunnen zingen en noteren in alle
toonsoorten en modi. Intonatie en interpretatie (stijlbesef) vormen een belangrijk aandachtspunt bij
het zingen. Middelen zoals solmisatienamen, handgebaren en ritmetaal worden beheerst.
Het repertoire voor het eerste semester omvat tonale en anders georganiseerde stukken uit
verschillende stijlperioden en genres.
Analyse: repertoire uit verschillende stijlperioden in de westerse muziekgeschiedenis dat ook
gestudeerd wordt in de Solfège en Gehoortrainings-lessen wordt geanalyseerd. In de groepslessen
wordt op een actieve manier met het repertoire gewerkt; zingen vormt de basis voor de introductie
tot het repertoire. Vormleerbegrippen en technieken voor melodische analyse worden geleerd aan de
hand van het repertoire.
Harmonie en Contrapunt: zingen en schrijven van 3 en 4 stemmige zettingen in majeur en mineur in
tonale diatoniek. Kunnen harmoniseren van melodieën en baslijnen: zingend, spelend en geschreven.
INHOUD POP/JAZZ (1 uur per week)
Het repertoire bestaat uit pop, soms ook kinder- en volksliedjes, maar voornamelijk uit jazz. Het
materiaal is diatonisch maar ook vaker met chromatiek en modulaties, majeur en mineur.
Harmonische onderwerpen zoals Moll-Dur, Dur-Moll en enkele tussendominanten en
tussensubdominanten komen aan bod.
Voor deze korte les staat centraal het ontwikkelen van het harmonisch gehoor, waarbij praktijk,
theorie en creativiteit samengaat en wordt geleerd en getraind. Het uitgangspunt voor deze
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activiteiten is de “Lead Sheet Score” wat een overzichts-partituur is van alle melodische en
harmonische partijen van een stuk.
Daardoor wordt vanuit een stuk vele disciplines beoefend zoals solfège, notatie, harmonische analyse,
harmonieleer, akkoordsymbolen, stemvoering, contrapunt, improvisatie.
Werkwijze. Vanuit een authentieke bron (voornamelijk oorspronkelijke opnames) wordt een stuk
geleerd. Eerst de melodie, dan de bas en dan de tussenstemmen. Alle stemmen worden gezongen op
solmisatienamen (vaak in combinatie met handgebaren), trapcijfers, notennamen en
akkoordtooncijfers. Deze zetting wordt meteen op piano gespeeld, geanalyseerd en getransponeerd,
in toonsoorten tot en met 3 voortekens. Vaak wordt “sing and play” toegepast: men zingt een stem
terwijl men de rest van de zetting zelf speelt. De harmonie wordt sterk melodisch geleerd.
De student beheerst nu het harmonie-schema en kan vervolgens improviseren hierop. Dit kan een
variatie van de melodie of van een harmonische stem zijn, of een geheel vrije improvisatie. Het
improviseren is altijd eerst zingend en dan instrumentaal, zowel op piano als op eigen instrument.
Improvisaties worden vaak genoteerd.
De volgende lesactiviteiten komen ook aan bod:
- Gehoortraining: transcriberen van melodie en akkoorden van een opname en noteren in een
leadsheet. Met de opname moet de student de harmonische stemmen (guidelines) en bas kunnen
zingen en spelen.
- Harmonie aan de piano: spelen van 3-, 4- en 5-stemmige sequensen en fragmenten. Met en zonder
melodie in de bovenstem.
- Harmonie: akkoorden-leer; harmonie-leer (specifieke onderwerpen voor pop en jazz); schrijven van
4-stemmige zettingen.
- Harmonisatie: melodieën van pop-, kinder- en volks-liedjes voorzien van passende akkoorden.
- 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.
TOETSING
2 cijfers klassiek
- toets solfège (praktisch)
- geïntegreerde toets analyse /harmonie / gehoortraining (schriftelijk)

1 cijfer jazz
- geïntegreerde toets (praktisch en schriftelijk: solfège, gehoortraining, analyse, harmonie, harmonie aan de
piano)

TOETSING KLASSIEK
Solfège: 1 mondelinge toets over 15 in de lessen voorbereide stukken, in groepsverband, waarbij ook
de individuele vaardigheden worden getoetst.
Gehoortraining: 1 schriftelijke toets over een onvoorbereid stuk.
Analyse: 1 schriftelijke toets waarbij het geleerde door de student zelfstandig wordt toegepast aan
de hand van een gegeven muziekstuk.
Harmonie: inleveren opdrachten en 1 schriftelijke toets
TOETSING POP/JAZZ
Gehoortraining: transcriptie maken van een opname, melodie en akkoordsymbolen noteren in een
leadsheet.
Analyse: vorm- en arrangement-analyse aan de hand van opnames en lead sheets. De akkoorden van
een leadsheet analyseren in trapcijfers.
Solfège: een voorbereide stuk presenteren waarbij de geleerde kennis en vaardigheden aan de hand
van de “Lead Sheet Score” door de student zelfstandig wordt toegepast.
Harmonisatie: met behulp van een piano een passende akkoordenschema bepalen voor een melodie
van of een pop-, kinder- of volks-liedje.
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WEGING & AFSLUITING (KLASSIEK & POP/JAZZ)
Per toets moet minimaal het cijfer 5 worden behaald. Het gemiddelde van de 3 toetsen geldt als
totaalcijfer en moet minimaal 5,5 zijn.
Tevens moet worden voldaan aan de 80%-regeling voor aanwezigheid.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing in januari.
ORGANISATIE
Groepslessen. De tijd wordt verdeeld over twee lessen in de week: 3 uur klassiek en 1 uur pop/jazz.
BENODIGD MATERIAAL
Klassiek: Repertoire uit de muziekliteratuur (reader) en oefenmateriaal. Wordt door de docent
uitgereikt.
Voor pop/jazz: muziekopnames zijn te vinden op www.musicweb.koncon.nl. Oefenmateriaal en lead
sheet scores wordt door de docent uitgereikt.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Algemene Theoretische Vorming 2B

ATV
Angeliki Ploka, Erik Albjerg

Code:
Jaar/sem:

TL-ATV 2B
2.2

EC:
Contacttijd:

3,5
3 + 1 u.p.w.

CONTEXT
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.
INDELING
De lessen ATV 2 zijn verdeeld in twee onderdelen:
o Klassiek (3 uur per week)
o Pop/Jazz (1 uur per week)
Voor beide onderdelen worden de Inhoud en Toetsing apart beschreven.
DOELSTELLING
De student heeft:
 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
INHOUD KLASSIEK (3 uur per week)
Solfège en Gehoortraining: repertoirestukken (meerstemmig) kunnen zingen en noteren in alle
toonsoorten en modi. Intonatie en interpretatie (stijlbesef) vormen een belangrijk aandachtspunt bij
het zingen. Middelen zoals solmisatienamen, handgebaren en ritmetaal worden beheerst.
Het repertoire voor het tweede semester omvat meer complexe tonale en anders georganiseerde
stukken uit verschillende stijlperioden en genres.
Analyse: repertoire uit verschillende stijlperioden in de westerse muziekgeschiedenis dat ook
gestudeerd wordt in de Solfège en Gehoortrainings-lessen wordt geanalyseerd. In de groepslessen
wordt op een actieve manier met het repertoire gewerkt; zingen vormt de basis voor de introductie
tot het repertoire. Vormleerbegrippen en technieken voor melodische analyse worden geleerd aan de
hand van het repertoire.
Harmonie en Contrapunt: zingen en schrijven van 3 en 4 stemmige zettingen in majeur en mineur in
tonale diatoniek. Kunnen harmoniseren van melodieën en baslijnen: zingend, spelend en geschreven.
INHOUD POP/JAZZ (1 uur per week)
Het repertoire bestaat uit pop, soms ook kinder- en volksliedjes, maar voornamelijk uit jazz. Het
materiaal is diatonisch maar ook vaker met chromatiek en modulaties, majeur en mineur.
Harmonische onderwerpen zoals Moll-Dur, Dur-Moll en enkele tussendominanten en
tussensubdominanten komen aan bod.
Voor deze korte les staat centraal het ontwikkelen van het harmonisch gehoor, waarbij praktijk,
theorie en creativiteit samengaat en wordt geleerd en getraind. Het uitgangspunt voor deze
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activiteiten is de “Lead Sheet Score” wat een overzichts-partituur is van alle melodische en
harmonische partijen van een stuk.
Daardoor wordt vanuit een stuk vele disciplines beoefend zoals solfège, notatie, harmonische analyse,
harmonieleer, akkoordsymbolen, stemvoering, contrapunt, improvisatie.
Werkwijze. Vanuit een authentieke bron (voornamelijk oorspronkelijke opnames) wordt een stuk
geleerd. Eerst de melodie, dan de bas en dan de tussenstemmen. Alle stemmen worden gezongen op
solmisatienamen (vaak in combinatie met handgebaren), trapcijfers, notennamen en
akkoordtooncijfers. Deze zetting wordt meteen op piano gespeeld, geanalyseerd en getransponeerd,
in toonsoorten tot en met 3 voortekens. Vaak wordt “sing and play” toegepast: men zingt een stem
terwijl men de rest van de zetting zelf speelt. De harmonie wordt sterk melodisch geleerd.
De student beheerst nu het harmonie-schema en kan vervolgens improviseren hierop. Dit kan een
variatie van de melodie of van een harmonische stem zijn, of een geheel vrije improvisatie. Het
improviseren is altijd eerst zingend en dan instrumentaal, zowel op piano als op eigen instrument.
Improvisaties worden vaak genoteerd.
De volgende lesactiviteiten komen ook aan bod:
- Gehoortraining: transcriberen van melodie en akkoorden van een opname en noteren in een
leadsheet. Met de opname moet de student de harmonische stemmen (guidelines) en bas kunnen
zingen en spelen.
- Harmonie aan de piano: spelen van 3-, 4- en 5-stemmige sequensen en fragmenten. Met en zonder
melodie in de bovenstem.
- Harmonie: akkoorden-leer; harmonie-leer (specifieke onderwerpen voor pop en jazz); schrijven van
4-stemmige zettingen.
- Harmonisatie: melodieën van pop-, kinder- en volks-liedjes voorzien van passende akkoorden.
- 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.
TOETSING
2 cijfers klassiek
- toets solfège (praktisch)
- geïntegreerde toets analyse /harmonie / gehoortraining (schriftelijk)

1 cijfer jazz
- geïntegreerde toets (praktisch en schriftelijk: solfège, gehoortraining, analyse, harmonie, harmonie aan de
piano)

TOETSING KLASSIEK
Solfège: 1 mondelinge toets over 15 in de lessen voorbereide stukken, in groepsverband, waarbij ook
de individuele vaardigheden worden getoetst.
Gehoortraining: 1 schriftelijke toets over een onvoorbereid stuk.
Analyse: 1 schriftelijke toets waarbij het geleerde door de student zelfstandig wordt toegepast aan
de hand van een gegeven muziekstuk.
Harmonie: inleveren opdrachten en 1 schriftelijke toets.
TOETSING POP/JAZZ
Gehoortraining: transcriptie maken van een opname, melodie en akkoordsymbolen noteren in een
leadsheet.
Analyse: vorm- en arrangement-analyse aan de hand van opnames en lead sheets. De akkoorden van
een leadsheet analyseren in trapcijfers.
Solfège: een voorbereide stuk presenteren waarbij de geleerde kennis en vaardigheden aan de hand
van de “Lead Sheet Score” door de student zelfstandig wordt toegepast.
Harmonisatie: met behulp van een piano een passende akkoordenschema bepalen voor een melodie
van of een pop-, kinder- of volks-liedje.
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WEGING & AFSLUITING (KLASSIEK & POP/JAZZ)
Per toets moet minimaal het cijfer 5 worden behaald. Het gemiddelde van de 3 toetsen geldt als
totaalcijfer en moet minimaal 5,5 zijn.
Tevens moet worden voldaan aan de 80%-regeling voor aanwezigheid.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing eind juni.
ORGANISATIE
Groepslessen. De tijd wordt verdeeld over twee lessen in de week: 3 uur klassiek en 1 uur pop/jazz.
BENODIGD MATERIAAL
Klassiek: Repertoire uit de muziekliteratuur (reader) en oefenmateriaal. Wordt door de docent
uitgereikt.
Voor pop/jazz: muziekopnames zijn te vinden op www.musicweb.koncon.nl. Oefenmateriaal en lead
sheet scores wordt door de docent uitgereikt.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Algemene Theoretische Vorming 3B

ATV
Erik Albjerg, Ewan Gibson

Code:
Jaar/sem:

TL-ATV 3A
3.1

EC:
Contacttijd:

3,5
3 + 1 u.p.w.

CONTEXT
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.
INDELING
De lessen ATV 3 zijn verdeeld in twee onderdelen:
o Pop/Jazz (3 uur per week)
o Singing Games/Methodiek (1 uur per week)
Voor beide onderdelen worden de Doelen, Inhoud en Toetsing apart beschreven.
DOELSTELLING POP/JAZZ
De student heeft:
 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
INHOUD POP / JAZZ (3 uur per week)
Het repertoire bestaat uit zowel pop als jazz. Er wordt voornamelijk met opnames en koorarrangementen 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 4en 5-stemmige zettingen.
Harmonisatie: pop- en jazz-melodieën voorzien van akkoorden.
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.
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TOETSING POP/JAZZ
Solfège: 1 mondelinge toets.
Gehoortraining: 1 schrijftelijke toets.
Harmonie aan de piano: 1 praktische toets.
Harmoniesatie: 1 schriftelijke toets.
Harmonie: 1 mondelinge toets (akkoorden-leer), 1 schrijftelijke toets en inleveren werk (zetting).
Analyse: 1 schrijftelijke toets
Algemene eindtoets: eindtoets is het zingen van een jazz-standard met eigen begeleiding.
DOELSTELLING SINGING GAMES/METHODIEK
 To learn a large amount of vocal repertoire for use in classroom situations.
 To understand the importance of singing for children and musical learning.
 To sing with accuracy and to be able to use the voice in an appropriate manner for use in the
classroom.
 To understand the context of this repertoire: age appropriateness, learning outcomes,
pedagogical use.
 To know a wide range of activities and games associated with these songs.
 To be able to teach these songs to the group in a clear way.
 To be able to create a game or activity to a given song.
 To collect their own repertoire for use in their own teaching situation.
 To be able to sequence songs and activities into a coherent lesson.
 To understand how to use this repertoire to introduce reading and writing skills through
aural training.
 To be able to use their knowledge from the music theory lessons to analyse songs aurally.
INHOUD SINGING GAMES/METHODIEK (1 uur per week)
The first semester will focus on learning repertoire and games. Students will experience the activities
by doing them and through the experience and discussion will come to understand the musical
objective of each activity. The songs and rhymes will be appropriate for use in school classroom
situations, mostly for use in the primary school but also for older age groups. Students will be given
opportunities to teach new games to the group (both given games and game that they will have
designed for themselves).
Students will also take part in ‘model lessons’ whereby they will see how material can be sequenced
to create whole lessons. Lessons will be analysed through discussion to find the learning goals and the
musical content.
TOETSING SINGING GAMES/METHODIEK
Students will each…
Teach a game to the group
Design a game and teach it to the group
Demonstrate knowledge of the repertoire learnt in the lessons.
Design and teach an activity for teaching and practising solfege
Through discussion, students will need to communicate their understanding of how effective their
teaching was and in what areas they would make changes.
Assessment will be ongoing throughout the course and students will have many opportunities to do
these assessments.
WEGING & AFSLUITING (POP/JAZZ & SINGING GAMES/METHODIEK)
3 cijfers jazz
- toets solfège (praktisch)
- geïntegreerde toets gehoortraining (praktisch en schriftelijk)
- geïntegreerde toets harmonie (praktisch en schriftelijk)

1 cijfer singing games
- geïntegreerde toets (zie boven)
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Per toets moet minimaal het cijfer 5 worden behaald. Het gemiddelde van de 4 toetsen geldt als
totaalcijfer en moet minimaal 5,5 zijn.
Tevens moet worden voldaan aan de 80%-regeling voor aanwezigheid.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing in januari.
ORGANISATIE
Groepslessen. De tijd wordt verdeeld over twee lessen in de week: 3 uur pop/jazz en 1 uur
methodiek.
BENODIGD MATERIAAL
Pop/Jazz: Materiaal uit de muziekliteratuur en musicweb.koncon.nl; readers "Solfège Jazz", "Voicings
Jazz" en "Harmonisatie Jazz”
Students will be given a large body of songs and games through out the course.
Many of the songs and games will come from Singing Games and Rhymes by Lucinda Geoghegan as
well as from other sources.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Algemene Theoretische Vorming 3B

ATV
Erik Albjerg, Ewan Gibson

Code:
Jaar/sem:

TL-ATV 3B
3.2

EC:
Contacttijd:

3,5
3 + 1 u.p.w.

CONTEXT
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.
INDELING
De lessen ATV 3 zijn verdeeld in twee onderdelen:
o Pop/Jazz (3 uur per week)
o Singing Games/Methodiek (1 uur per week)
Voor beide onderdelen worden de Doelen, Inhoud en Toetsing apart beschreven.
DOELSTELLING POP/JAZZ
De student heeft:
 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
INHOUD POP / JAZZ (3 uur per week)
Het repertoire bestaat uit zowel pop als jazz. Er wordt voornamelijk met opnames en koorarrangementen 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 examen juni; pop
(diatoniek, MD, DM, alle tussendominanten, tussensubdominant voor IV, alle soorten #IV en #II, bIIN,
modulaties en alle cadensvormen), jazz (diatoniek, MD, DM alle tussendominanten met de bijhorende
tussensubdominanten, Tritonus Verwante V, alle soorten #IV en #II, bIIN, modulaties en
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 4en 5-stemmige zettingen.
Harmonisatie: pop- en jazz-melodieën voorzien van akkoorden.
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.
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TOETSING POP/JAZZ
Solfège: 1 mondelinge toets.
Gehoortraining: 1 schrijftelijke toets.
Harmonie aan de piano: 1 praktische toets.
Harmoniesatie: 1 schriftelijke toets.
Harmonie: 1 mondelinge toets (akkoorden-leer), 1 schrijftelijke toets en inleveren werk (zetting).
Analyse: 1 schrijftelijke toets
Algemene eindtoets in juni: zingen van een jazz-standard met eigen begeleiding.
DOELSTELLING SINGING GAMES/METHODIEK
 To learn a large amount of vocal repertoire for use in classroom situations.
 To understand the importance of singing for children and musical learning.
 To sing with accuracy and to be able to use the voice in an appropriate manner for use in the
classroom.
 To understand the context of this repertoire: age appropriateness, learning outcomes,
pedagogical use.
 To know a wide range of activities and games associated with these songs.
 To be able to teach these songs to the group in a clear way.
 To be able to create a game or activity to a given song.
 To collect their own repertoire for use in their own teaching situation.
 To be able to sequence songs and activities into a coherent lesson.
 To understand how to use this repertoire to introduce reading and writing skills through
aural training.
 To be able to use their knowledge from the music theory lessons to analyse songs aurally.
INHOUD SINGING GAMES/METHODIEK (1 uur per week)
The second semester will include examples on how to use their knowledge of repertoire and the
games that they know or have created to design activities for teaching literacy skills. This will require
a knowledge of pitch and rhythm solfege. After experiencing and learning several examples, students
will also need to create activities for practicing solfa.
TOETSING SINGING GAMES/METHODIEK
Students will each…
Teach a game to the group
Design a game and teach it to the group
Demonstrate knowledge of the repertoire learnt in the lessons.
Design and teach an activity for teaching and practising solfege
Through discussion, students will need to communicate their understanding of how effective their
teaching was and in what areas they would make changes.
Assessment will be ongoing throughout the course and students will have many opportunities to do
these assessments.
WEGING & AFSLUITING (POP/JAZZ & SINGING GAMES/METHODIEK)
3 cijfers jazz
- toets solfège (praktisch)
- geïntegreerde toets gehoortraining (praktisch en schriftelijk)
- geïntegreerde toets harmonie (praktisch en schriftelijk)

1 cijfer singing games
- geïntegreerde toets (zie boven)

Per toets moet minimaal het cijfer 5 worden behaald. Het gemiddelde van de 4 toetsen geldt als
totaalcijfer en moet minimaal 5,5 zijn.
Tevens moet worden voldaan aan de 80%-regeling voor aanwezigheid.
Indien de student het tentamen niet voldoende afsluit volgt een herkansing eind juni.
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ORGANISATIE
Groepslessen. De tijd wordt verdeeld over twee lessen in de week: 3 uur pop/jazz en 1 uur
methodiek.
BENODIGD MATERIAAL
Pop/Jazz: Materiaal uit de muziekliteratuur en musicweb.koncon.nl; readers "Solfège Jazz", "Voicings
Jazz" en "Harmonisatie Jazz”
Students will be given a large body of songs and games through out the course.
Many of the songs and games will come from Singing Games and Rhymes by Lucinda Geoghegan as
well as from other sources.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Ritme Practicum 1
Ritme Practicum
Luuk van Rossum

Code:
Jaar/sem:

TH-Ritme Pr 1
1

EC:
Contacttijd:

2
50 m.p.w.

CONTEXT
Ritme Practicum is een specifiek onderdeel van de Algemene Theoretische Vorming. Op praktische
wijze worden steeds complexere ritmes uitgevoerd. Zie verder bij ATV 1.
DOELSTELLING
Het Ritme Practicum heeft als doel om:
•
studenten op vooral praktische wijze (spelend op instrumenten) in aanraking te brengen met
de vele aspecten van ritme en ritmiek; De leerling moet in staat zijn om ritmische
oefeningen, van eenvoudig tot complex, uit te kunnen voeren. Zowel individueel als in een
ensemble-situatie.
•
studenten voor te bereiden op een beroepspraktijk waarin zij in staat zijn om zelfstandig de
genoteerde ritmiek te analyseren en uit te voeren/doceren; Concreet moet de leerling niet
alleen een bepaald ritmisch probleem kunnen uitvoeren, maar het probleem ook kunnen
analyseren en uitleggen.
•
studenten meer “ritmebewustzijn” te helpen ontwikkelen. Dit wordt vooral getoetst aan de
hand van het samenspelen/zingen van Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse traditionele ritmes.
INHOUD
In de lessen worden aan de hand van oefeningen specifieke ritmische problemen behandeld:
•
Overgebonden noten, syncopen, antimetrische figuren (3;2, 4:3 als meest eenvoudige),
maatwisselingen, metrische modulatie en onregelmatige maatsoorten.
•
Er wordt gebruik gemaakt van een verzameling duo’s, trio’s en kwartetten die zijn ontwikkeld
door Marc Zoutendijk die in de lessen worden geïntroduceerd en die de studenten met
elkaar moeten studeren en uitvoeren. Deze stukken behandelen steeds een specifiek
ritmisch probleem. Buiten dit materiaal wordt er ook aan de hand van voorbeelden uit de
ritmische praktijk (literatuur en audio) gewerkt.
•
Tijdens het practicum wordt gebruik gemaakt van handtrommels zoals de Djembé omdat
daarmee ook voor de niet-slagwerker snel een goed geluid kan worden verkregen.
ORGANISATIE
Groepsles
TOETSING & AFSLUITING
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.
BENODIGD MATERIAAL
Het materiaal dat in de lessen wordt gebruikt (oefeningen, readers en speelstukken) worden
elektronisch (via email) verstrekt. Instrumenten (Djembé’s etc.) zijn aanwezig.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Ritme Practicum 2
Ritme Practicum
Luuk van Rossum

Code:
Jaar/sem:

TH-Ritme Pr 2
2

EC:
Contacttijd:

2
50 m.p.w.

CONTEXT
Ritme Practicum is een specifiek onderdeel van de Algemene Theoretische Vorming. Op praktische
wijze worden steeds complexere ritmes uitgevoerd. Zie verder bij ATV 2.
DOELSTELLING
In het 2e jaar wordt de nadruk meer gelegd op het ritmisch en metrisch bewustzijn van de studenten.
Concreet worden de ensemble stukken, die door de studenten moeten worden gestudeerd en
uitgevoerd, complexer omdat er steeds meer antimetrische figuren, metrische modulaties,
maatwisselingen en onregelmatige maatsoorten voorkomen. Toets-materiaal bestaat ook uit het
uitvoeren van werken uit de (moderne)muziekliteratuur (bijvoorbeeld “Living Room Music” van John
Cage)
Verder krijgt ook het etnische slagwerk (Afrikaans en Latijns-Amerikaans) een prominentere rol en
wordt de student geacht om binnen specifieke ritmes eenvoudige ritmische improvisaties te kunnen
uitvoeren.
INHOUD
•
Er wordt gebruik gemaakt van een verzameling duo’s, trio’s en kwartetten die zijn ontwikkeld
door Marc Zoutendijk die in de lessen worden geïntroduceerd en die de studenten met
elkaar moeten studeren en uitvoeren. Deze stukken behandelen steeds een specifiek
ritmisch probleem. Buiten dit materiaal wordt er ook aan de hand van voorbeelden uit de
ritmische praktijk (literatuur en audio) gewerkt.
•

Tijdens het practicum wordt gebruik gemaakt van handtrommels zoals de Djembé omdat
daarmee ook voor de niet-slagwerker snel een goed geluid kan worden verkregen.

ORGANISATIE
Groepsles
TOETSING & AFSLUITING
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.
BENODIGD MATERIAAL
Het materiaal dat in de lessen wordt gebruikt (oefeningen, readers en speelstukken) worden
elektronisch (via email) verstrekt. Instrumenten (Djembé’s etc.) zijn aanwezig.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Het 1e semester wordt les gegeven door Niels van Hoorn, het 2 e door Ousmane Mbengue.
Het 2e semester richt zich op Afrikaanse ritmes.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Basis Creatief Schrijven
Creatief Schrijven
Jeroen Thijsen

Code:
Jaar/sem:

DM-CS 1A
1.1

EC:
Contacttijd:

1
75 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk komt het vaak voor dat een muziekdocent een muziekstuk ‘geschikt’ moet maken voor
het gebruik in de lessen of in buitenlessituaties. Daartoe moet hij de muziek kunnen bewerken voor
zowel kleine als grote ensembles. Dat vraagt kennis en inzicht in (de meest voorkomende)
instrumenten en de verschillende koorstemmen en vaardigheid in het bewerken (arrangeren en
componeren) van muziek. Tevens moet hij in staat zijn om met notatieprogramma’s zoals Sibelius en
componeer- en opnameprogramma’s zoals Logic.
DOELSTELLING
 Aan het eind van deze module ben je in staat om muziek (arrangementen/composities) in te
voeren in Sibelius. Je kunt verschillende scores opzetten en invoeren en daarbij alle muzikale
parameters invoeren zodat de muziek gaat klinken zoals deze bedoeld is. Ook ben je in staat
om een arrangement in te voeren in een opnameprogramma zoals Logic.
 Aan het eind van deze module beheers je de basis van het arrangeren. Je bent in staat om
een lied te arrangeren voor een klein ensemble.
INHOUD
Wat betreft notatieprogramma Sibelius.
De volgende onderwerpen worden behandeld: score opzetten, invoeren van noten, articulatie,
dynamiek, partijen maken, printen, opslaan van documenten. Layout partituur, lyrics,
akkoordsymbolen, transponeren, boekhouding van documenten, exporteren.
Wat betreft basis arrangeren.
Via opdrachten snuffel je aan verschillende facetten van het arrangeren, zowel vocaal als
instrumentaal. Daarbij wordt een mindset ontwikkeld die bijdraagt aan een professionele houding.
De opdrachten behelzen: luisteren, analyse, overschrijven, vorm, materiaalontwikkeling.
ORGANISATIE
Groepsles in vaklokaal met computers met o.a. Sibelius.
Veelal start de les plenair en is er daarna ruimte voor individueel (of duo’s) werken en hulp.
TOETSING & AFSLUITING
Het uitwerken en inleveren van een arrangement van een kinderlied. De student levert zowel een
uitwerking in Sibelius als een opname gemaakt in Logic of een vergelijkbaar ander programma.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Sibelius 7 of 8
Logic of een vergelijkbaar programma
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Schoolconcert PO
Creatief Schrijven
Jeroen Thijsen

Code:
Jaar/sem:

DM-CS 1B
1.2

EC:
Contacttijd:

1
75 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk komt het vaak voor dat een muziekdocent een muziekstuk ‘geschikt’ moet maken voor
het gebruik in de lessen of in buitenlessituaties. Daartoe moet hij de muziek kunnen bewerken voor
zowel kleine als grote ensembles. Dat vraagt kennis en inzicht in (de meest voorkomende)
instrumenten en de verschillende koorstemmen en vaardigheid in het bewerken (arrangeren en
componeren) van muziek. Tevens moet hij in staat zijn om met notatieprogramma’s zoals Sibelius en
componeer- en opnameprogramma’s zoals Logic.
DOELSTELLING
Deze module richt zich op het project Schoolconcert, een samenwerkingsproject met het vak
Methodiek/Stage en Musiceerlab.
In een groep organiseer je een schoolconcert voor de midden- of bovenbouw van het primair
onderwijs (PO). Taakverdeling tussen de vakken:
o Musiceerlab: daar ontwerp je het schoolconcert (uitdenken/schrijven/repeteren)
o Creatief Schrijven: daar ontwerp je de muziek (arrangementen/composities)
o Methodiek: daar ontwerp je de lesbrief (voor de inleidende les op het concert)


Aan het eind van deze module ben je in staat om voor het schoolconcert 1 of 2
arrangementen/composities te maken en in te voeren in Sibelius. Je schrijft dit stuk (of
stukken) voor de spelers van jouw groep. Je spreekt met je medestudenten af aan welk
onderdeel van het schoolconcert de kinderen meedoen (meezingen, roepen, bewegen et
cetera).

INHOUD
In de lessen creatief schrijven zal er gewerkt worden aan de composities/arrangementen tbv het
project schoolconcert.
ORGANISATIE
Groepsles in vaklokaal met computers met o.a. Sibelius.
Veelal start de les plenair en is er daarna ruimte voor individueel (of duo’s) werken en hulp.
TOETSING & AFSLUITING
Je levert je werk t.b.v. het schoolconcert in en zal door de docent beoordeeld worden.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Sibelius 7 of 8
Logic of een vergelijkbaar programma
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Zie ook module Muslab 1B Het schoolconcert en Meth 1C Het schoolconcert.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Schrijven voor VO1
Creatief Schrijven
Jeroen Thijsen

Code:
Jaar/sem:

DM-CS 2A
2.1

EC:
Contacttijd:

1,5
75 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk komt het vaak voor dat een muziekdocent een muziekstuk ‘geschikt’ moet maken voor het gebruik
in de lessen of in buitenlessituaties. Daartoe moet hij de muziek kunnen bewerken voor zowel kleine als grote
ensembles. Dat vraagt kennis en inzicht in (de meest voorkomende) instrumenten en de verschillende
koorstemmen en vaardigheid in het bewerken (arrangeren en componeren) van muziek. Tevens moet hij in staat
zijn om met notatieprogramma’s zoals Sibelius en componeer- en opnameprogramma’s zoals Logic.

DOELSTELLING
Deze module richt zich op het schrijven van geschikte arrangementen voor de onderbouw van het
voortgezet onderwijs (VO1: klassen 1 & 2 & 3). Het gaat om klassen-arrangementen: plusminus 25
leerlingen (veel beginners en enkele muzikanten).
Methodiek 2 en Stage 2 richten zich op dezelfde doelgroep.





Aan het eind van deze module ben je in staat om voor klas 1 van het voortgezet onderwijs een
arrangement/compositie te maken, waaraan alle leerlingen meedoen. Het stuk bestaat uit tenminste
twee melodiepartijen voor beginners en een melodiepartij voor gevorderden. Daarnaast zijn er enkele
slagwerkpartijen en twee pianopartijen, waarvan een eenvoudig en een gevorderd.
Aan het eind van deze module ben je in staat om voor klas 2 of 3 een arrangement/compositie te
maken, waaraan alle leerlingen meedoen. Naast een verdeling als hierboven is er ook een zangpartij
(voor 1 zanger of meerderen).
Aan het einde van deze module kun je aangeven waaruit een goed klassenarrangement moet bestaan.
Je hebt daarvoor meerdere arrangementen uit de verschillende methodes bestudeerd.

INHOUD
Het vak zal spitst zich toe op het arrangeren gericht op de praktijk van de hedendaagse muziekdocent.
Onderwerpen en opdrachten zullen daar direct aan gelinkt zijn. Daarnaast zullen we bestaand
materiaal beluisteren, bekijken en analyseren en zal er ruimte zijn voor onderwerpen als: arrangeren
voor specifieke bezettingen (blazers, strijkers, vocals etc) & songwriting/compositie.
ORGANISATIE
Groepsles in vaklokaal met computers met o.a. Sibelius.
Veelal start de les plenair en is er daarna ruimte voor individueel (of duo’s) werken en hulp.
TOETSING & AFSLUITING
Het uitwerken en inleveren van een arrangement van een stuk geschikt voor de onderbouw VO. De
student levert zowel een uitwerking in Sibelius als een opname gemaakt in Logic of een vergelijkbaar
ander programma.
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.

BENODIGD MATERIAAL
Sibelius 7 of 8
Logic of een vergelijkbaar programma
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module sluit aan op de lessen Methodiek 2 (met name Meth 2A) en Stage 2.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Clip & Like
Creatief Schrijven
Jeroen Thijsen

Code:
Jaar/sem:

DM-CS 2B
2.2

EC:
Contacttijd:

1,5
75 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk komt het vaak voor dat een muziekdocent een muziekstuk ‘geschikt’ moet maken voor het gebruik
in de lessen of in buitenlessituaties. Daartoe moet hij de muziek kunnen bewerken voor zowel kleine als grote
ensembles. Dat vraagt kennis en inzicht in (de meest voorkomende) instrumenten en de verschillende
koorstemmen en vaardigheid in het smaakvol bewerken (arrangeren en componeren) van muziek. Tevens moet
hij in staat zijn om met notatieprogramma’s zoals Sibelius en componeer- en opnameprogramma’s zoals Logic.

DOELSTELLING
Deze module richt zich op een aantal verschillende zaken:
o Een goed pop-arrangement kunnen maken (Sibelius)
o Kunnen uitvoeren en opnemen (Logic)
o Clip ontwerpen, instuderen, uitvoeren en opnemen (camerawerk)
o Op Youtube plaatsen en Likes veroveren






Aan het eind van deze module ben je in staat om met je jaargroep een goed en aantrekkelijk poparrangement te maken dat door de groep wordt uitgevoerd.
Aan het eind van deze module ben je in staat om met het programma Logic te werken: samen met je
jaargroep het arrangement inspelen en opnemen, editen en klankbalans instellen, afronden.
Aan het eind van deze module ben je in staat om in groepsverband een clip te ontwerpen op basis van
de opgenomen muziek, in te studeren, uit te voeren en op te nemen, de film te bewerken in een
programma als iMovie en te plaatsen op Youtube.
Je bent in staat om samen te werken aan een product en steeds aan te geven wat je inbreng in de
samenwerking en het product is.

INHOUD

Het vak zal spitst zich toe op het arrangeren gericht op de praktijk van de hedendaagse muziekdocent.
Onderwerpen en opdrachten zullen daar direct aan gelinkt zijn. Daarnaast zullen we bestaand materiaal
beluisteren, bekijken en analyseren en zal er ruimte zijn voor onderwerpen als: arrangeren voor specifieke
bezettingen (blazers, strijkers, vocals etc) & songwriting/compositie.

ORGANISATIE
Groepsles in vaklokaal met computers met o.a. Sibelius, Logic en iMovie.
Veelal start de les plenair en is er daarna ruimte voor individueel (of duo’s) werken en hulp.

TOETSING & AFSLUITING
Het uitwerken en inleveren van het pop arrangement; De student levert zowel een uitwerking in
Sibelius als een opname gemaakt in Logic of een vergelijkbaar ander programma. + Beoordeling van
de youtube clip.
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.

BENODIGD MATERIAAL

Sibelius 7 of 8
Logic of een vergelijkbaar programma
Imovie/ final cut X

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Het eindresultaat wordt getoond op een van de slotavonden. In de periode voorafgaand aan deze avond
probeert de jaargroep zoveel mogelijk ‘likes’ te verzamelen.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Schrijven voor VO2
Creatief Schrijven
Jeroen Thijsen

Code:
Jaar/sem:

DM-CS 3A
3.1

EC:
Contacttijd:

1,5
90 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk komt het vaak voor dat een muziekdocent een muziekstuk ‘geschikt’ moet maken voor het gebruik
in de lessen of in buitenlessituaties. Daartoe moet hij de muziek kunnen bewerken voor zowel kleine als grote
ensembles. Dat vraagt kennis en inzicht in (de meest voorkomende) instrumenten en de verschillende
koorstemmen en vaardigheid in het smaakvol bewerken (arrangeren en componeren) van muziek. Tevens moet
hij in staat zijn om met notatieprogramma’s zoals Sibelius en componeer- en opnameprogramma’s zoals Logic.

DOELSTELLING
Deze module richt zich op het schrijven van geschikte arrangementen voor de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (VO2: klassen 4 & 5 & 6). Het gaat om arrangementen voor ensembles met een grote diversiteit aan
instrumenten & zang. Meerdere van deze leerlingen spelen een instrument.
Methodiek 3 (VO2) en Stage 3 (VO2) richten zich op dezelfde doelgroep.




Aan het eind van deze module ben je in staat om voor een groep leerlingen uit de bovenbouw een
arrangement/compositie te maken dat aansluit op het niveau van deze leerlingen. Het stuk bestaat uit
enkele melodiepartijen, geschikt voor leerlingen met een beginniveau en voor gevorderde leerlingen
(inclusief getransponeerde partijen). Daarnaast zijn er enkele begeleidingspartijen, eveneens geschikt
voor meerdere niveaus.
Aan het einde van deze module kun je aangeven waaruit een goed arrangement voor de bovenbouw
moet bestaan. Je hebt daarvoor meerdere arrangementen uit de bovenbouwmethodes bestudeerd.

INHOUD
Musiceren is in het VO een van de belangrijkste activiteiten waarmee leerlingen zich de verschillende aspecten
van het kunstvak muziek eigen maken: muziekgeschiedenis, muziektheorie, componeren en improviseren,
meerstemmig zingen, samenspel. Arrangementen die aansluiten op het niveau en de belevingswereld van de
leerlingen zijn daarbij onmisbaar. Differentiatie en actualisatie zijn daarbij sleutelwoorden. Binnen de lessen
wordt gewerkt met oefeningen m.b.t. componeren, improviseren en arrangeren. Daarnaast worden er analyses
gemaakt van bestaande speelstukken voor VO2.

ORGANISATIE

Groepsles in vaklokaal met computers met o.a. Sibelius.
Veelal start de les plenair en is er daarna ruimte voor individueel (of duo’s) werken en consultatie.

TOETSING & AFSLUITING
Een door een ensemble binnen een bovenbouwklas aangevraagd arrangement op maat (stage).
Een groter arrangement voor een bovenbouwklas waarin ruimte is voor improvisatie dan wel een
compositorische bijdragen van leerlingen.
Beide arrangementen zijn genoteerd in muzieknotatieprogramma Sibelius en kennen meerdere lagen.
De module is afgesloten als behalve de diverse oefeningen, beide arrangementen positief zijn beoordeeld en er
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.

BENODIGD MATERIAAL
Tijdens de lessen worden diverse oefeningen m.b.t arrangeren en muzikale creativiteit uitgereikt.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module sluit aan op de lessen Methodiek 3 (Meth 3B) en Stage 3B.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Masterpiece
Creatief Schrijven
Jeroen Thijsen

Code:
Jaar/sem:

DM-CS 3B
3.2

EC:
Contacttijd:

1,5
90 m.p.w.

CONTEXT
In de praktijk komt het vaak voor dat een muziekdocent een muziekstuk ‘geschikt’ moet maken voor
het gebruik in de lessen of in buitenlessituaties. Daartoe moet hij de muziek kunnen bewerken voor
zowel kleine als grote ensembles. Dat vraagt kennis en inzicht in (de meest voorkomende)
instrumenten en de verschillende koorstemmen en vaardigheid in het smaakvol bewerken
(arrangeren en componeren) van muziek. Tevens moet hij in staat zijn om met notatieprogramma’s
zoals Sibelius en componeer- en opnameprogramma’s zoals Logic.
DOELSTELLING
Deze module richt zich op het schrijven van een eigen volwaardige compositie/arrangement. Het
maken van een groter stuk is iets wat in de praktijk, met name voor buiten-les activiteiten, geregeld
kan voorkomen.



Aan het eind van deze module ben je in staat om zelfstandig een eigen compositie of groter
arrangement te schrijven voor een zelf te kiezen doelgroep.
Je bent in staat om het proces dat je hebt doorlopen te verwoorden en te verantwoorden.

INHOUD
Je gaat een groter werk maken voor bezetting naar keuze. Dit kunnen ook een aantal songs zijn.
Wil je leerlingen goed kunnen begeleiden in hun muzikaal creatieve ontwikkeling dan is het belangrijk
dat je vanuit je eigen ervaring de vertaalslag kan maken naar leerlinge die aan het begin van hun
compositorische ontwikkeling staan.
ORGANISATIE
Groepsles in vaklokaal met computers met o.a. Sibelius en Logic.
Deze lessen zijn vooral individueel. De docent coacht.
TOETSING & AFSLUITING
Het werk of gedeeltes daaruit dienen te worden uitgevoerd. Pas daarna kan er van een afsluitende
beoordeling sprake zijn.
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.
BENODIGD MATERIAAL
De brochure componeren Domein 1.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module wordt afgesloten met een uitvoering van het werk op een van de slotavonden.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

20e eeuw: 1e helft
Muziekgeschiedenis
Peter Lurvink

Code:
Jaar/sem:

TL-MG 1A
1.1

EC:
Contacttijd:

1,5
75 m.p.w.

CONTEXT
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
(1e en 2e studiejaar). In het 3e studiejaar verschuift de aandacht naar de geschiedenis van de pop- en
wereldmuziek.
DOELSTELLING
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.
INHOUD
De cursus Geschiedenis van de Westerse klassieke muziek duurt twee jaar (MG1 en MG2).
MG1 omvat ruim dertig lessen, gewijd aan de muziek van de 20e eeuw.
In het eerste semester (MG1a) staan vooral Schönberg en Stravinsky centraal.
ORGANISATIE
Hoorcolleges.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijke tentamen. Dit tentamens wordt gehouden in
februari. Afspraken over de precieze data worden per groep gemaakt. De module is afgesloten als het
werk met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
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. De data voor de herkansingen zijn t.z.t. te vinden op het
intranet Music History Documents (zie hieronder).
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
Literatuur: Alex Ross, The Rest is Noise (zie boekenlijst). Voorts losse kopieën (teksten van of over
componisten, partituurfragmenten, e.d.) die in de les worden uitgedeeld. Incidenteel zullen we
video’s bekijken. Ook het hiervan te maken collegedictaat behoort tot de tentamenstof.
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.
Voor intranet zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

20e eeuw: 2e helft
Muziekgeschiedenis
Peter Lurvink

Code:
Jaar/sem:

TL-MG 1B
1.2

EC:
Contacttijd:

1,5
75 m.p.w.

CONTEXT
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
(1e en 2e studiejaar). In het 3e studiejaar verschuift de aandacht naar de geschiedenis van de pop- en
wereldmuziek.
DOELSTELLING
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.
INHOUD
De cursus Geschiedenis van de Westerse klassieke muziek duurt twee jaar (MG1 en MG2).
MG1 omvat ruim dertig lessen, gewijd aan de muziek van de 20e eeuw.
In het tweede semester (MG1b) komen enkele andere typerende componisten en verschijnselen
voorbij, zoals Varèse, Sjostakovitsj, Weill, Darmstadt en minimal music.
ORGANISATIE
Hoorcolleges.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijke tentamen. Dit tentamens wordt gehouden in juni.
Afspraken over de precieze data worden per groep gemaakt. De module is afgesloten als het werk
met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
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. De data voor de herkansingen zijn t.z.t. te vinden op het
intranet Music History Documents (zie hieronder).
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
Literatuur: Alex Ross, The Rest is Noise (zie boekenlijst). Voorts losse kopieën (teksten van of over
componisten, partituurfragmenten, e.d.) die in de les worden uitgedeeld. Incidenteel zullen we
video’s bekijken. Ook het hiervan te maken collegedictaat behoort tot de tentamenstof.
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 1b.
Voor intranet zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Middeleeuwen - Barok
Muziekgeschiedenis
Peter Lurvink

Code:
Jaar/sem:

TL-MG 2A
2.1

EC:
Contacttijd:

1,5
75 m.p.w.

CONTEXT
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
(1e en 2e studiejaar). In het 3e studiejaar verschuift de aandacht naar de geschiedenis van de pop- en
wereldmuziek.
DOELSTELLING
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.
INHOUD
De cursus Geschiedenis van de Westerse klassieke muziek duurt twee jaar (MG1 en MG2).
MG2 omvat ruim dertig lessen, gewijd aan de muziek van de Middeleeuwen tot en met de 19 e eeuw.
In deze module (MG2A) komen de hoofdlijnen uit de periode Middeleeuwen tot en met Barok aan
bod.
ORGANISATIE
Hoorcolleges.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijke tentamen. Dit tentamens wordt gehouden in
februari. Afspraken over de precieze data worden per groep gemaakt. De module is afgesloten als het
werk met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
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. De data voor de herkansingen zijn t.z.t. te vinden op het
intranet Music History Documents (zie hieronder).
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
Literatuur: Claude V. Palisca, Donald J. Grout & J. Peter Burkholder: A History of Western Music (8e
editie of later) (zie boekenlijst). Voorts losse kopieën (teksten van of over componisten,
partituurfragmenten, e.d.) die in de les worden uitgedeeld.
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 2a.
Voor intranet zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

18e en 19e eeuw
Muziekgeschiedenis
Peter Lurvink

Code:
Jaar/sem:

TL-MG 2B
2.2

EC:
Contacttijd:

1,5
75 m.p.w.

CONTEXT
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
(1e en 2e studiejaar). In het 3e studiejaar verschuift de aandacht naar de geschiedenis van de pop- en
wereldmuziek.
DOELSTELLING
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.
INHOUD
De cursus Geschiedenis van de Westerse klassieke muziek duurt twee jaar (MG1 en MG2).
MG2 omvat ruim dertig lessen, gewijd aan de muziek van de Middeleeuwen tot en met de 19 e eeuw.
In deze module (MG2B) komen de hoofdlijnen uit de periode 18 e en 19e eeuw aan bod.
ORGANISATIE
Hoorcolleges.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijke tentamen. Dit tentamens wordt gehouden in
februari. Afspraken over de precieze data worden per groep gemaakt. De module is afgesloten als het
werk met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling.
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. De data voor de herkansingen zijn t.z.t. te vinden op het
intranet Music History Documents (zie hieronder).
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een
compenserende taak gegeven of moet de student de module overdoen.
BENODIGD MATERIAAL
Literatuur: Claude V. Palisca, Donald J. Grout & J. Peter Burkholder: A History of Western Music (8e
editie of later) (zie boekenlijst). Voorts losse kopieën (teksten van of over componisten,
partituurfragmenten, e.d.) die in de les worden uitgedeeld.
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 2b.
Voor intranet zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Popmuziek
Muziekgeschiedenis
Niels Tausk

Code:
Jaar/sem:

TL-MuzGes 3A
3.1

EC:
Contacttijd:

1,5
75 m.p.w.

CONTEXT
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
(1e en 2e studiejaar). In het 3e studiejaar verschuift de aandacht naar de geschiedenis van de pop- en
wereldmuziek.
DOELSTELLING
De student heeft een zodanig breed overzicht over de ontwikkeling van de popmuziek, 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 popmuziek.
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, en jump and jive, tot enerzijds bebop, cooljazz, hardbop, en
avantgarde jazz, en anderzijds tot stijlen als blues, rock and roll, rhythm and blues, funk, pop, tot nu.
ORGANISATIE
Hoorcolleges.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijke tentamen. Dit tentamens 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.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Reader wordt door docent verstrekt, en aan de hand van een afspeellijst met luistervoorbeelden op
youtube wordt de stof behandeld.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Wereldmuziek
Muziekgeschiedenis
Niels Tausk

Code:
Jaar/sem:

TL-MuzGes 3B
3.2

EC:
Contacttijd:

1,5
75 m.p.w.

CONTEXT
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
(1e en 2e studiejaar). In het 3e studiejaar verschuift de aandacht naar de geschiedenis van de pop- en
wereldmuziek.
DOELSTELLING
De student heeft een zodanig breed overzicht over de ontwikkeling van de popmuziek, 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 de
wereldmuziek.
INHOUD
Er wordt ingegaan op stijlen uit Europa, (balkan, flamenco, klezmer), Zuid Amerikaanse stijlen,
(Brazillië, Argentinië, Cuba, Caribisch, Peurto Ricaans, Surinaams) Oosters (Chinees, Indiaas, Gamelan,
Arabisch) en de polyritmiek van Afrikaanse muziek. Ook de invloeden op westerse muziek en crossovers worden beluisterd.
ORGANISATIE
Hoorcolleges.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijke tentamen. Dit tentamens 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.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Reader wordt door docent verstrekt, en aan de hand van een afspeellijst met luistervoorbeelden op
youtube wordt de stof behandeld.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Culturele reis
Project Cultreis
Organisatie studenten 4

Code:
Jaar/sem:

DM-Cultreis 1
1.1

EC:
Contacttijd:

1,5
Een week

CONTEXT
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.

DOELSTELLING
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).
De Cultreis kent twee type doelen:
o Voor alle studenten (1&2&3&4): het opdoen van brede culturele ervaringen & inzicht in het vak CKV
(zie hieronder).
o Voor de organiserende studenten (3/4: voorbereiding in 3 e jaar en uitvoering in 4e jaar): opdoen van
cultureel-organisatorische vaardigheden & inzicht in het cultureel makelaarschap.
Voor studenten 1e jaar tot en met 4e jaar:

Het opdoen van diverse culturele ervaringen, inzicht krijgen in andere kunstdisciplines, ook in relatie
tot de eigen discipline muziek.

Inzicht krijgen in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

In staat zijn om zelfstandig opdrachten te ontwerpen voor de disciplines van CKV.

INHOUD
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.

ORGANISATIE
De Cultreis wordt georganiseerd door de vierdejaars studenten (start van organisatie in 1 e semester van hun 3e
studiejaar). Voor inhoud zie Project Cultreis 3.

TOETSING & AFSLUITING
Voor alle studenten: deelname en actieve participatie. Beoordeling: Voldaan/Niet voldaan.
Voor de organiserende studenten: zie Project Cultreis 4.
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.

BENODIGD MATERIAAL
Materiaal dat tijdens de reis wordt aangeboden.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Speciaal voor de organisatie staan de doelen en inhoud beschreven in Project Cultreis 3, met o.a. een verwijzing
naar de notitie Richtlijnen Cultreis.
Daar waar mogelijk zal het geleerde een vervolg krijgen in het project The Case.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Culturele reis
Project Cultreis
Organisatie studenten 4

Code:
Jaar/sem:

DM-Cultreis 2
2.1

EC:
Contacttijd:

1,5
Een week

CONTEXT
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.

DOELSTELLING
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).
De Cultreis kent twee type doelen:
o Voor alle studenten (1&2&3&4): het opdoen van brede culturele ervaringen & inzicht in het vak CKV
(zie hieronder).
o Voor de organiserende studenten (3/4: voorbereiding in 3 e jaar en uitvoering in 4e jaar): opdoen van
cultureel-organisatorische vaardigheden & inzicht in het cultureel makelaarschap.
Voor studenten 1e jaar tot en met 4e jaar:

Het opdoen van diverse culturele ervaringen, inzicht krijgen in andere kunstdisciplines, ook in relatie
tot de eigen discipline muziek.

Inzicht krijgen in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

In staat zijn om zelfstandig opdrachten te ontwerpen voor de disciplines van CKV.

INHOUD

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.

ORGANISATIE

De Cultreis wordt georganiseerd door de vierdejaars studenten (start van organisatie in 1 e semester van hun 3e
studiejaar). Voor inhoud zie Project Cultreis 3.

TOETSING & AFSLUITING
Voor alle studenten: deelname en actieve participatie. Beoordeling: Voldaan/Niet voldaan.
Voor de organiserende studenten: zie Project Cultreis 4.
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.

BENODIGD MATERIAAL
Materiaal dat tijdens de reis wordt aangeboden.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Speciaal voor de organisatie staan de doelen en inhoud beschreven in Project Cultreis 3, met o.a. een verwijzing
naar de notitie Richtlijnen Cultreis.
Daar waar mogelijk zal het geleerde een vervolg krijgen in het project The Case.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Culturele reis
Project Cultreis
Organisatie studenten 4

Code:
Jaar/sem:

DM-Cultreis 3
3.1 + 3.2

EC:
4 (1,5 + 2,5)
Contacttijd:
Een week +
wekelijks overleg

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
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).
De Cultreis kent twee type doelen:
o Voor alle studenten (1&2&3&4): het opdoen van brede culturele ervaringen & inzicht in het
vak CKV (zie hieronder).
o Voor de organiserende studenten (3/4: voorbereiding in 3 e jaar en uitvoering in 4e jaar):
opdoen van cultureel-organisatorische vaardigheden & inzicht in het cultureel
makelaarschap.
Voor studenten 1 e jaar tot en met 4 e jaar:
 Het opdoen van diverse culturele ervaringen, inzicht krijgen in andere kunstdisciplines, ook in
relatie tot de eigen discipline muziek.
 Inzicht krijgen in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).
 In staat zijn om zelfstandig opdrachten te ontwerpen voor de disciplines van CKV.
Voor studenten 3 e en 4e jaar:
De student kan in de culturele infrastructuur van een regio optreden als cultureel makelaar. Daartoe
kan hij:
 samenwerken in een team volgens zelf te verdelen taken
 een organisatieplan schrijven
 een cultureel programma ontwerpen rondom een kunstdiscipline (afgestemd op voorgaande
jaren) voor uitvoering op een passende locatie
 passende opdrachten verzinnen en vormgeven
 een logistieke en financiële onderbouwing van het programma schrijven
 leiding geven aan de uitvoering van het culturele programma
 ter afsluiting een evaluatierapport schrijven
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 CKVniveau. Materiaal wordt bestudeerd.
Inhoud organisatie:
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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
ORGANISATIE
De Cultreis wordt georganiseerd door de vierdejaars studenten (start van organisatie in 1 e semester
van hun 3e studiejaar).
TOETSING & AFSLUITING
Voor alle studenten: deelname en actieve participatie. Beoordeling: Voldaan/Niet voldaan.
Voor de organiserende studenten: zie Project Cultreis 4.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Deelname Cultreis: materiaal dat tijdens de reis wordt aangeboden.
Organisatie: notitie Richtlijnen Cultreis.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Daar waar mogelijk zal het geleerde een vervolg krijgen in het project The Case.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Culturele reis
Project Cultreis
Organisatie studenten 4

Code:
Jaar/sem:

DM-Cultreis 4
4.1

EC:
2 (1,5 + 0,5)
Contacttijd:
Een week +
paar keer overleg

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
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).
De Cultreis kent twee type doelen:
o Voor alle studenten (1&2&3&4): het opdoen van brede culturele ervaringen & inzicht in het
vak CKV (zie hieronder).
o Voor de organiserende studenten (3/4: voorbereiding in 3 e jaar en uitvoering in 4e jaar):
opdoen van cultureel-organisatorische vaardigheden & inzicht in het cultureel
makelaarschap.
Voor studenten 1 e jaar tot en met 4 e jaar:
 Het opdoen van diverse culturele ervaringen, inzicht krijgen in andere kunstdisciplines, ook in
relatie tot de eigen discipline muziek.
 Inzicht krijgen in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).
 In staat zijn om zelfstandig opdrachten te ontwerpen voor de disciplines van CKV.
Voor studenten 3 e en 4e jaar:
De student kan in de culturele infrastructuur van een regio optreden als cultureel makelaar. Daartoe
kan hij:
 samenwerken in een team volgens zelf te verdelen taken
 een organisatieplan schrijven
 een cultureel programma ontwerpen rondom een kunstdiscipline (afgestemd op voorgaande
jaren) voor uitvoering op een passende locatie
 passende opdrachten verzinnen en vormgeven
 een logistieke en financiële onderbouwing van het programma schrijven
 leiding geven aan de uitvoering van het culturele programma
 ter afsluiting een evaluatierapport schrijven
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 CKVniveau. Materiaal wordt bestudeerd.
Inhoud organisatie:
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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
ORGANISATIE
De Cultreis wordt georganiseerd door de vierdejaars studenten (start van organisatie in 1 e semester
van hun 3e studiejaar).
TOETSING & AFSLUITING
Naar aanleiding van de Cultreis schrijft de jaargroep een evaluatierapport, met daarin de volgende
onderwerpen:
 organisatie
 kwaliteit van het programma en de opdrachten
 financiën (afrekening)
 studentevaluatie (iedere student evalueert zijn eigen inbreng en die van zijn medestudenten)
De studieleiding bespreekt dit rapport met de studenten.
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.
BENODIGD MATERIAAL
De organisatie biedt zelf materiaal aan.
Notitie Richtlijnen Cultreis.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Daar waar mogelijk zal het geleerde een vervolg krijgen in het project The Case.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Muziektheater The Case
Code:
Project The Case
Jaar/sem:
Gastdocenten + studenten Theaterschool

DM-Case 1
1 (met name 1.1)

EC:
Contacttijd:

4
3 weken
+ overleg

CONTEXT
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.).
DOELSTELLING
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.

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. Sinds 2014 werken we samen met de
afdeling Theaterdocent van de Amsterdamse Theaterschool (3 e studiejaar). Ook deze studenten
maken deel uit van verschillende commissies.
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).
ORGANISATIE
Sinds 2014 vindt er overleg plaats met de afdeling Theaterdocent van de Theaterschool Amsterdam.
Studenten van het 3e leerjaar assisteren (als onderdeel van hun studie) bij The Case. Ruim voor
aanvang van het project wordt in samenspraak een regisseur benaderd. Meestal voor de
zomervakantie vinden de eerste gezamenlijke overleggen plaats.
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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 2 e
jaar nemen daarin het voortouw als onderdeel van hun taak (zie Organisatie 2).
In januari vindt de eerste gezamenlijke repetitieweek plaats en in de maand februari de twee weken
in de Kees van Baarenzaal.
TOETSING & AFSLUITING
Voor alle studenten: deelname en actieve participatie. Beoordeling: Voldaan/Niet voldaan.
De student werkt zelfstandig aan een vorm van reflectie.
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.
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 Caseweken 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 en de afdeling Theaterdocent van de Theaterschool Amsterdam.
Verdere informatie is te lezen in de notitie The Case & het verhaal.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Muziektheater The Case
Code:
Project The Case
Jaar/sem:
Gastdocenten + studenten Theaterschool

DM-Case 2
2 (met name 2.1)

EC:
Contacttijd:

4
3 weken
+ overleg

CONTEXT
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.).
DOELSTELLING
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.

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. Sinds 2014 werken we samen met de
afdeling Theaterdocent van de Amsterdamse Theaterschool (3 e studiejaar). Ook deze studenten
maken deel uit van verschillende commissies.
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).
ORGANISATIE
Sinds 2014 vindt er overleg plaats met de afdeling Theaterdocent van de Theaterschool Amsterdam.
Studenten van het 3e leerjaar assisteren (als onderdeel van hun studie) bij The Case. Ruim voor
aanvang van het project wordt in samenspraak een regisseur benaderd. Meestal voor de
zomervakantie vinden de eerste gezamenlijke overleggen plaats.
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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 2 e
jaar nemen daarin het voortouw als onderdeel van hun taak (zie Organisatie 2).
In januari vindt de eerste gezamenlijke repetitieweek plaats en in de maand februari de twee weken
in de Kees van Baarenzaal.
TOETSING & AFSLUITING
Voor alle studenten: deelname en actieve participatie. Beoordeling: Voldaan/Niet voldaan.
De student werkt zelfstandig aan een vorm van reflectie.
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.
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 Caseweken 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 en de afdeling Theaterdocent van de Theaterschool Amsterdam.
Verdere informatie is te lezen in de notitie The Case & het verhaal.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Muziektheater The Case
Code:
Project The Case
Jaar/sem:
Gastdocenten + studenten Theaterschool

DM-Case 3
3 (met name 3.1)

EC:
Contacttijd:

4
3 weken
+ overleg

CONTEXT
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.).
DOELSTELLING
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.

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. Sinds 2014 werken we samen met de
afdeling Theaterdocent van de Amsterdamse Theaterschool (3 e studiejaar). Ook deze studenten
maken deel uit van verschillende commissies.
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).
ORGANISATIE
Sinds 2014 vindt er overleg plaats met de afdeling Theaterdocent van de Theaterschool Amsterdam.
Studenten van het 3e leerjaar assisteren (als onderdeel van hun studie) bij The Case. Ruim voor
aanvang van het project wordt in samenspraak een regisseur benaderd. Meestal voor de
zomervakantie vinden de eerste gezamenlijke overleggen plaats.
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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 2 e
jaar nemen daarin het voortouw als onderdeel van hun taak (zie Organisatie 2).
In januari vindt de eerste gezamenlijke repetitieweek plaats en in de maand februari de twee weken
in de Kees van Baarenzaal.
TOETSING & AFSLUITING
Voor alle studenten: deelname en actieve participatie. Beoordeling: Voldaan/Niet voldaan.
De student werkt zelfstandig aan een vorm van reflectie.
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.
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 Caseweken 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 en de afdeling Theaterdocent van de Theaterschool Amsterdam.
Verdere informatie is te lezen in de notitie The Case & het verhaal.

130

Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Muziektheater The Case
Code:
Project The Case
Jaar/sem:
Gastdocenten + studenten Theaterschool

DM-Case 4
4 (met name 4.1)

EC:
Contacttijd:

4
3 weken
+ overleg

CONTEXT
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.).
DOELSTELLING
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.

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. Sinds 2014 werken we samen met de
afdeling Theaterdocent van de Amsterdamse Theaterschool (3 e studiejaar). Ook deze studenten
maken deel uit van verschillende commissies.
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).
ORGANISATIE
Sinds 2014 vindt er overleg plaats met de afdeling Theaterdocent van de Theaterschool Amsterdam.
Studenten van het 3e leerjaar assisteren (als onderdeel van hun studie) bij The Case. Ruim voor
aanvang van het project wordt in samenspraak een regisseur benaderd. Meestal voor de
zomervakantie vinden de eerste gezamenlijke overleggen plaats.
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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 2 e
jaar nemen daarin het voortouw als onderdeel van hun taak (zie Organisatie 2).
In januari vindt de eerste gezamenlijke repetitieweek plaats en in de maand februari de twee weken
in de Kees van Baarenzaal.
TOETSING & AFSLUITING
Voor alle studenten: deelname en actieve participatie. Beoordeling: Voldaan/Niet voldaan.
De student werkt zelfstandig aan een vorm van reflectie.
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.
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 Caseweken 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 en de afdeling Theaterdocent van de Theaterschool Amsterdam.
Verdere informatie is te lezen in de notitie The Case & het verhaal.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Organisatie VSA’s
Code:
Organisatie
Jaar/sem:
Zelfstandig werken in groep + docent SVO

DM-ORG 2
2

EC:
Contacttijd:

1,5
50 m.p.w.

CONTEXT
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.
DOELSTELLING
 Aan het eind van de module heeft de student inzicht in de organisatie van
voorspeelavonden, open dag en diplomering (brainstormen, uitdenken, overleggen,
communiceren, handelen, uitvoeren).
 Aan het eind van de module heeft de student inzicht in lokaal- en instrumentariumbeheer.
 Aan het eind van de module heeft de student inzicht in het proces van samenwerken en zijn
eigen rol daarin. Hij is in staat om aan te geven waar zijn kracht ligt en op welk gebied zijn
leerdoelen liggen.
INHOUD
Aan de hand van het document Takenlijst VSA + Lokaalbeheer 2e jaar en ondersteuning in het
Studievoortgangoverleg organiseren de studenten met elkaar de voorspeelavonden Docent Muziek
van het collegejaar en beheren zij de lokalen en het instrumentarium.
ORGANISATIE
Binnen het Studievoortgangoverleg werken de studenten zelfstandig (en met raadgeving) aan de
opdrachten.
TOETSING & AFSLUITING
Op basis van actieve deelname.
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.
BENODIGD MATERIAAL
Takenlijst VSA + Lokaalbeheer 2 e jaar.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Bij de aanloop naar The Case wordt bekeken welk deel van de organisatie in handen komt van de
studenten 2e jaar.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Vrij keuzevak
Vrij keuzevak
Keuze van student

Code:
Jaar/sem:

DM-KP 4
4

EC:
Contacttijd:

4
8u totaal

CONTEXT
Het studieprogramma 4e jaar bestaat uit een algemeen deel (30 EC) en een profieldeel (30 EC). Voor het
profieldeel maakt de student een keuze uit vier profielen en hij bepaalt en organiseert een groot deel van de
inhoud van dat gedeelte. Ook binnen het algemene deel heeft de student veel ruimte om zijn studie vorm te
geven. Het Vrij Keuzevak is daar één voorbeeld van.
De student is vrij om te kiezen op welk gebied hij dit vak wil inzetten: muzikaal/artistieke domein, theoretische
domein of pedagogisch/didactische domein.

DOELSTELLING



Aan het begin van de module heeft de student zijn keuze gemaakt en kan hij deze keuze
verantwoorden. Tevens heeft hij voor de inhoud en organisatievorm van de module, in samenspraak
met de docent van zijn keuze, de doelen en werkwijze vastgesteld.
Aan het eind van deze module heeft de student de door hem vastgestelde doelen verwezenlijkt. In een
korte schriftelijke verklaring legt hij dit vast.

Bij het keuzemoment (eind 3e jaar) en de afsluiting vult de student het formulier VRIJ KEUZEVAK Aanvraag &
Afsluiting in.

INHOUD
De inhoud hangt af van de keuze van de student. Bij aanvang wordt de inhoud beschreven.
Enkele voorbeelden van gemaakte keuzes van de afgelopen tien jaar:
extra inzet hoofdinstrument (speciaal repertoire/techniek/stijl)
tweede instrument (van curriculumvakken als Liedbegeleiding, Zang en Ensembleleiding tot andere
vakken als basgitaar, drums en mondharmonica)
onderwijskundig/theoretisch (muziekgeschiedenis voor de bovenbouw VO, Kodály)

ORGANISATIE
Het Vrij Keuzevak is een zelfstudievak onder begeleiding van een coach. De student draagt zorg voor de
organisatie. Voordat hij aan het traject begint moet er een duidelijk plan zijn hoe de beschikbare uren worden
ingezet: totaal 112 klokuren -> 104 zelfstudie – 8 contact/coaching.
Twee voorbeelden van inzet coaching uren. De eerste voor instrumentale vakken, de tweede voor
onderwijskundige/theoretische vakken:
16 lessen van een half uur
startoverleg van 1,5 u (inhoud bespreken, literatuur zoeken, pad uitstippelen), tussentijdse voortgangoverleggen van 1u, evaluerend overleg van 1,5u

TOETSING & AFSLUITING
Toetsing en afsluiting is in handen van de student en de coach. Aan het einde van de module gaan ze samen na of
de doelen zijn bereikt en vullen zij het formulier VRIJ KEUZEVAK Aanvraag & Afsluiting in.

BENODIGD MATERIAAL

Formulier VRIJ KEUZEVAK Aanvraag & Afsluiting.
Verder afhankelijk van het gekozen vak.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Studenten die gekozen hebben voor extra inzet Hoofdinstrument of een tweede instrument kunnen de
examentijd van het Openbaar Recital uitbreiden van 30 naar 40 minuten. Dit moeten ze bijtijds (voor januari van
het betreffende studiejaar) aanvragen bij de coördinator.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Profiel stage
Stage
Stagecoach & begeleider KC

Code:
Jaar/sem:

DM-PST 4
4

EC:
Contacttijd:

8
112 u

CONTEXT
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.
De profielstage is de afsluitende stage waarin de student zo zelfstandig mogelijk functioneert.
DOELSTELLING
Een optimale voorbereiding op de realiteit van de beroepspraktijk door zelfstandig en langdurig te
werken met alle aspecten van het vak in de zelfgekozen onderwijssituatie. Aan het eind van de
profielstage is de student competent om de lespraktijk in te gaan.
INHOUD
De profielstage onderscheidt zich van de overige stages door een grotere zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de student.
De student geeft aan het einde van het 3e jaar aan, in welke onderwijsvorm hij deze stage wil lopen.
Er zijn twee perioden in deze profielstage:
- de startfase: deze fase dient als inwerkperiode, waarbij de student gaandeweg de taak van de
muziekdocent ter plaatse overneemt. Het gaat om een periode van een paar weken.
- de zelfstandige fase: tijdens deze fase werkt de student zo zelfstandig mogelijk; de muziekdocent
begeleidt de stage ‘op afstand’. Daar waar muziekdocent staat wordt ook educatief medewerker, etc.
bedoeld.
ORGANISATIE
Naast de stage die bij Inhoud beschreven staat volgt de student de module Intervisie (SVO 4B).
Een wekelijks uur met medestudenten en begeleider. Daarin worden ervaringen uitgewisseld en
praktijk-thema’s besproken.
TOETSING & AFSLUITING
De profielstage wordt twee maal getoetst. Op de helft van de stageperiode levert de student een
tussentijds (reflectief) verslag in. Hierin formuleert de student eveneens een aantal aandachtspunten
voor het vervolg van de periode. Aan de hand hiervan vindt een gesprek met de begeleider (KC)
plaats. Dit gesprek heeft een begeleidend en evaluerend karakter.
Aan het einde van de stageperiode rondt de student een complete verslaglegging af. Bovendien voegt
de student een supplement op zijn 3 e jaars credo toe. Deze schriftelijke verslaggeving vormt de basis
voor het eindgesprek, waarin de profielstage wordt beoordeeld.
Dit eindgesprek is de formele afsluiting en tevens één van de drie examenonderdelen.
Criteria voor de beoordeling van de praktijk en reflectie zijn te vinden in de Handleiding van het
gekozen profiel.
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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BENODIGD MATERIAAL
Handleiding van het gekozen profiel met daarin: studiebelasting en inrichting; taken stagiair en
begeleider; verslaggeving; afsluiting; criteria praktijk & reflectie.
Afhankelijk van de stage: methode.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module valt binnen het keuzeprofiel 4 e studiejaar en is nauw verbonden tot de overige profielmodules. Om aan deze module te kunnen deelnemen moeten alle voorgaande stages zijn afgesloten.
Deze module heeft een directe relatie met de module Intervisie (SVO 4B).
Aan het eind van deze module werkt de student voor de laatste keer aan zijn/haar
Muziekpedagogisch Credo. De eerste twee keer waren:
eind propedeuse (Stage 1B)
eind hoofdfase (Stage 3C)
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Educatief Materiaal
Profiel Methodiek
Suzan Overmeer

Code:
Jaar/sem:

DM-PMet 4 (B)
4.1

EC:
Contacttijd:

3
2u p.w.

CONTEXT
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.
Methodiek bestaat uit verschillende onderdelen: werkcollege, zelfstudie, reflectie en practicum.
DOELSTELLING
• 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.
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
presentatie en een geschreven samenvatting van een van de hoofdstukken/artikelen. 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 je profiel (voor
bijvoorbeeld je stage-groepen).
ORGANISATIE
Een lesdag bestaat globaal uit twee onderdelen: ‘plenair’ en ‘individueel’.
Plenair: Voor het ontwikkelen van het educatieve materiaal krijg je een aantal lessen over dit
specifieke onderwerp. Verder staan de lessen open voor lessen en opdrachten die behoren bij module
Meth 4A. Wanneer je voor het ontwerpen van je educatieve materiaal de groep nodig hebt (bijv. voor
het uitproberen van opdrachten, het brainstormen over mogelijkheden, verzinnen van alternatieven,
e.d.) kun je dit aangeven.
Individueel: Tijdens de methodiekdag is er in principe altijd gelegenheid tot individuele begeleiding en
werken. Je werkt aan een opdracht of bespreekt met de docent een van de onderdelen/de voortgang.
TOETSING & AFSLUITING
Bij deze module behoren twee toetsen:
1. Een presentatie en een geschreven samenvatting van een hoofdstuk uit Onderwijskundig
ontwerpen of een onderwijskundig artikel. De toetsing geschiedt door de docent. Toetsdatum: oktdec.
2. Het educatief materiaal wordt beoordeeld. Dit geschiedt door drie partijen: de student zelf, een
medestudent en de docent. Toetsdatum: feb-mrt.
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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.
BENODIGD MATERIAAL
Zelf aanschaffen: Onderwijskundig ontwerpen (Froukje Hoobroeckx en Els Haak)
Diverse artikelen (worden tijdens de les uitgedeeld).
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Methodiek 4 bestaat uit twee modules: 4A (Visie) en 4B (Educatief materiaal).
Module 4B maakt deel uit van het gekozen profiel en wordt daarom Profiel Methodiek genoemd.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Onderzoeksvaardigheden
Profiel Onderwijspedagogiek
Adri de Vugt

Code:
Jaar/sem:

POP 4
4.1/2

EC:
Contacttijd:

3
60 m.p.w.

CONTEXT
Onderwijspedagogiek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende algemene aspecten van het
onderwijs die het specifiek muziekdidactische en muziekpedagogische overstijgen. Het vak geeft
enerzijds praktische, toepasbare adviezen voor de onderwijspraktijk, anderzijds geeft het ook inzicht
in de meer theoretische aspecten van alles wat met onderwijs te maken heeft. Aan alles wat met
muziekpedagogiek te maken heeft, of het nu methodes zijn of het concrete handelen in de klas, liggen
theoretische uitgangspunten ten grondslag. We zijn ons echter niet altijd bewust van deze
uitgangspunten. Het is van belang dat we expliciet krijgen wat we impliciet doen of wat door anderen
wordt gedaan.
DOELSTELLING
De student kan
 zijn/haar onderwerp voor de openbare eindpresentie helder afbakenen en een heldere
onderzoeksvraag fomuleren;
 kan de juiste onderzoeksmethode kiezen en kent de belangrijkste kenmerken daarvan
 kan een realistisch onderzoeksplan ontwerpen.
INHOUD
De module bestaat uitbijeenkomsten waarin het doen van onderzoek in het algemeen en de eigen
openbare eindpresentatie centraal staan. De eerste bijeenkomsten gaan over onderzoek en planning,
probleemstelling en onderzoeksaanpak. Er wordt uitvoerige stilgestaan bij het doen van
literatuuronderzoek, het doen van interviews en observaties en het ontwerpen van enquêtes.
ORGANISATIE
Hoor- en werkcolleges, met discussies.
TOETSING & AFSLUITING
Deze module wordt afgesloten aan de hand van het uitvoeren van opdrachten. 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.
BENODIGD MATERIAAL
Kallenberg, T. (e.a.) (2011) Ontwikkeling door onderzoek, een handreiking voor leraren
ThiemeMeulenhoff
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Deze module van Onderwijspedagogiek valt binnen het keuzeprofiel 4 e studiejaar en is nauw
verbonden tot de overige profiel-modules, met name Profiel Onderzoek.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Profiel keuzevak
Profiel keuzevak
Keuze van student

Code:
Jaar/sem:

DM-PKP 4
4

EC:
Contacttijd:

4
8u totaal

CONTEXT
Het studieprogramma 4e jaar bestaat uit een algemeen deel (30 EC) en een profieldeel (30 EC). Voor
het profieldeel maakt de student een keuze uit vier profielen en hij bepaalt en organiseert een groot
deel van de inhoud van dat gedeelte. Het Profiel Keuzevak is daar één voorbeeld van.
Het Profiel Keuzevak is er voor bedoeld dat de student een door hem gekozen vakgebied binnen zijn
profiel kan versterken.
DOELSTELLING
 Aan het begin van de module heeft de student zijn keuze gemaakt en kan hij deze keuze
verantwoorden. Tevens heeft hij voor de inhoud en organisatievorm van de module, in
samenspraak met de docent van zijn keuze, de doelen en werkwijze vastgesteld.
 Aan het eind van deze module heeft de student de door hem vastgestelde doelen
verwezenlijkt. In een korte schriftelijke verklaring legt hij dit vast.
Bij het keuzemoment (eind 3e jaar) en de afsluiting vult de student het formulier Profiel Keuzevak
Aanvraag & Afsluiting in.
INHOUD
Het profielkeuzevak is een vak dat de student kan inzetten om een bepaalde vaardigheid of
kennisgebied, nodig binnen het gekozen profiel, te versterken.
Om tot een keuze te komen kan hij zich daarbij twee dingen afvragen:
1. Vraagt mijn stageschool iets speciaals van me?
2. Wat wil ik aan vaardigheden en kennis ontwikkelen ten einde beter te functioneren in de
gekozen praktijk?
Voor verdere informatie over de inhoud zie de handleidingen van de vier profielen:
o Handleiding Profiel PO
o Handleiding Profiel VO1
o Handleiding Profiel VO2
o Handleiding Profiel BsMe
ORGANISATIE
Het Profiel Keuzevak is een zelfstudievak onder begeleiding van een coach. De student draagt zorg
voor de organisatie. Voordat hij aan het traject begint moet er een duidelijk plan zijn hoe de
beschikbare uren worden ingezet: totaal 112 klokuren -> 104 zelfstudie – 8 contact/coaching.
Voor verdere informatie zie bovenstaande handleidingen.
TOETSING & AFSLUITING
Toetsing en afsluiting is in handen van de student en de coach. Aan het einde van de module gaan ze
samen na of de doelen zijn bereikt en vullen zij het formulier Profiel Keuzevak Aanvraag & Afsluiting
in.
BENODIGD MATERIAAL
Handleiding van gekozen profiel, met daarin:
Formulier Profiel Keuzevak Aanvraag & Afsluiting.
Verder afhankelijk van het gekozen vak.
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Docent Muziek
MODULEBESCHRIJVING
Module:
Vak:
Docent:

Openbare Eindpresentatie
Profiel onderzoek
Keuze van student

Code:
Jaar/sem:

DM-POND 4
4

EC:
12
Contacttijd:
16u extern
+ interne begeleiding

CONTEXT
Het studieprogramma 4e jaar bestaat uit een algemeen deel (30 EC) en een profieldeel (30 EC). Voor
het profieldeel maakt de student een keuze uit vier profielen en hij bepaalt en organiseert een groot
deel van de inhoud van dat gedeelte. Het Profiel Onderzoek maakt daar een zeer wezenlijk deel
vanuit.
Het kunnen uitvoeren van vormen van onderzoek kan deel uitmaken van de toekomstige praktijk van
de docent muziek, dat verschilt per praktijk. De inzichten en de attitude die het doen van onderzoek
(tijdens de studie) geeft, is uiteindelijk voor het functioneren in alle praktijken verrijkend.
DOELSTELLING
Het onderzoek is opgebouwd uit drie verschillende delen:
o Een oriëntatiedeel
o Een verdiepingsdeel
o De eindpresentatie (Openbare Eindpresentatie)
Voor elk van deze delen zijn aparte doelen beschreven in de handleiding van het betreffende profiel.
INHOUD
Uitgebreide informatie over de inhoud is te vinden in de handleidingen van de vier profielen:
o Handleiding Profiel PO
o Handleiding Profiel VO1
o Handleiding Profiel VO2
o Handleiding Profiel BsMe
ORGANISATIE
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden in bovenstaande handleidingen.
TOETSING & AFSLUITING
Uitgebreide informatie over de toetsing en afsluiting is te vinden in bovenstaande handleidingen.
BENODIGD MATERIAAL
Handleiding van gekozen profiel, met daarin:
Verder afhankelijk van het gekozen onderzoek.
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