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In dit moduleboek vind je de vakbeschrijvingen van de verkorte opleiding Docent Muziek. 
Het gaat hierbij om de vakken uit de voltijdopleiding die niet zijn vrijgesteld voor studenten 
met een diploma Bachelor Muziek.  
Op pagina 4 en 5 vind je de inhoudsopgave waarin je de vakbeschrijvingen kunt opzoeken.  
Hierin staat ook vermeld hoeveel studiepunten (ECTS) er aan een vak worden toegekend, hoe 
de vakken worden beoordeeld (resultaatschaal) en in welke modules de lessen worden 
gegeven. 

De vakken worden aangeboden in een periode van twee jaar, de structuur van de opleiding is 
daarom anders dan de structuur van de voltijdopleiding. Het kan daardoor voorkomen dat je 
meerdere vakcodes bij één vakbeschrijving ziet staan, vakken worden in dat geval 
gecombineerd gegeven. In de inhoudsopgave komen sommige vaktitels daarom meerdere 
keren voor. Een enkele keer komt de vakcode in het moduleboek twee keer voor, dan wordt 
het vak gesplitst over meerdere modules.  
In het studievoortgangsoverzicht, dat je in Osiris kunt downloaden, staat achter de vaktitels 
en vakcodes vermeld of je een vak hebt behaald.  

Op pagina 3 staat een schema waarin de structuur waarin de SOM-vakken ‘Stage, 
Onderwijspedagogiek, Methodiek’ worden aangeboden wordt weergegeven. Ook de 
onderwijsvorm die bij de SOM-vakken wordt behandeld staat vermeld. Hierbij staat ‘PO’ voor 
primair onderwijs, ‘VO1’ voor voortgezet onderwijs onderbouw en ‘VO2’ voor voortgezet 
onderwijs bovenbouw.  

Voor vragen over de opleiding kun je terecht bij Suzan Overmeer. 

Suzan Overmeer 
    coördinator van de opleidingen Docent Muziek 
kamer T001 
tel. 0703131450  
s.overmeer@koncon.nl
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DOCENT MUZIEK 
      VERKORT  

JAAR 1 

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Stage Stage 1 – oriëntaties Stage 2 – VO1 Stage 3  – VO2 Stage 3 - PO 
ONDERWIJSPEDAGOGIEK 
. 
 
 
 

Onderwijspedagiek 1 
 Observeren 
 Kenmerken onderwijs  

 
 

Onderwijspedagiek 1 
en 2 
 Observeren 
 Leren 
 Activerend lesgeven 
 Lesvoorbereiding 

Onderwijspedagogiek 2 
 Sturing 
 Samenwerkend leren 
 Ontwikkeling 

puber/adolescent 

Onderwijspedagiek 1  
 Basisonderwijs 
 
 
 

METHODIEK Methodiek 1 Methodiek 2 Methodiek 3 - VO2 Methodiek 1B & 3 - PO 
ONDERWIJSVORM PO / VO1 / VO2 VO1 VO2 PO 

 
DOCENT MUZIEK 
       VERKORT  

JAAR 2 

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

STAGE Stage 2  
keuze Vo1, Vo2, PO 

Stage 4 - Profiel Stage 4 – Profiel * Stage 4 - Profiel 

ONDERWIJSPEDAGOGIEK 
 

 
 
 
 

  Onderwijspedagiek 2, 3 en 4 
 Toetsing 
 Gedragsstoornis 
 Groepsdynamiek 
 Profiel*: 

Onderzoeksvaardigheden 

PROFIEL - ONDERZOEK 

METHODIEK Methodiek 2 & 3 Methodiek 4 – visie 
Methodiek 4 - educatief 
materiaal 

 PROFIEL - ONDERZOEK 

ONDERWIJSVORM PO / VO1 / VO2 naar keuze naar keuze  
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Vakcode Vaktitel ECTS Module Resultaatschaal pagina 
  ALGEMEEN         

            

KC-DM-SVO 1 STUDIEVOORGANGSOVERLEG 1 2 1.1 t/m 1.4 kwalificaties 6 

KC-DM-SVO 2 STUDIEVOORGANGSOVERLEG 1 2 1.1 t/m 1.4 kwalificaties 6 

KC-DM-SVO 3 STUDIEVOORGANGSOVERLEG 2 2 2.1 t/m 2.4 kwalificaties 7 

KC-DM-SVO 4A STUDIEVOORGANGSOVERLEG 2 2 2.1 t/m 2.4 kwalificaties 7 

KC-DM-SVO 4B STUDIEVOORGANGSOVERLEG 2 1 2.1 t/m 2.4 kwalificaties 7 

            

  ONDERWIJSKUNDIG         

            

KC-DM-METH 1A METHODIEK 1 - oriëntatie 1,5 1.1 voldaan/niet voldaan 9 

KC-DM-METH 1B METHODIEK 1 - PO 1,5 1.4 voldaan/niet voldaan 11 

KC-DM-METH 1C METHODIEK 1 - het schoolconcert 1 1.2 t/m 1.4 voldaan/niet voldaan 12 

KC-DM-METH 2 METHODIEK 2 - VO1 7 1.2 en 2.1 cijfers 14 

KC-DM-METH 3A METHODIEK 3 - VO2 3 1.3 en 2.1 cijfers 16 

KC-DM-METH 3B METHODIEK 3 - PO 3 2.1 cijfers 18 

KC-DM-METH 4A METHODIEK 4- visie 3 1.2 cijfers 19 

KC-DM-PMETH zie profiel         

            

KC-DM-OP 1 ONDERWIJSPEDAGOGIEK 1 & 2 3 1.1 t/m 1.4 cijfers 20 

KC-DM-OP 2 ONDERWIJSPEDAGOGIEK 1 & 2 1 1.1 t/m 1.4 cijfers 20 

KC-DM-OP 2 ONDERWIJSPEDAGOGIEK 2 & 3 1 2.3 cijfers 22 

KC-DM-OP 3 ONDERWIJSPEDAGOGIEK 2 & 3 2 2.3 cijfers 22 

KC-DM-POP zie profiel         

            

KC-DM-ST 1A STAGE - oriëntaties 3 1.1 kwalificerend 23 

KC-DM-ST 1B REFLECTIEDOCUMENT 1 1 1.1 t/m 1.4 kwalificerend 6 

KC-DM-ST 2A STAGE - VO1 3 1.2 kwalificerend 25 

KC-DM-ST 3B STAGE - VO2 3,5 1.3 kwalificerend 26 

KC-DM-ST 3A STAGE - PO 3,5 1.4 kwalificaties 27 

KC-DM-ST 3C REFLECTIEDOCUMENT 2 1 2.1 t/m 2.4 kwalificerend 7 

KC-DM-ST 2B STAGE – PO/VO 3 2.1 kwalificerend 28 

KC-DM-PST4 zie profiel        

           

KC-DM-PRES 1A Presentatie Stem   1 1.2 t/m 1.4 cijfers 12 

KC-DM-PRES 1B Presentatie Fysiek 1 1.2 t/m 1.4 cijfers 12 

           

  PRAKTISCH        

           

KC-DM-ENS ENSEMBLE 3 1.3 voldaan/niet voldaan 31 

KC-DM-GI GITAARPRACTICUM 2 1.3 voldaan/niet voldaan 31 

KC-DM-DR DRUMPRACTICUM 2   voldaan/niet voldaan  

KC-DM-PRPW 3 PRACTICUM POP- & WERELDMUZIEK 3 3 2.2 kwalificerend 33 
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Vakcode Vaktitel ECTS Module Resultaatschaal Pagina 
  PRAKTISCH        

           

KC-DM-MUSL 2 MUSICEERLAB 2 1.3 kwalificerend 34 

KC-DM-MUSL 3 MUSICEERLAB 2 1.3 kwalificerend 34 

           

KC-DM-ZG 1 ZANG 2 1.1 t/m 1.4 kwalificerend 35 

KC-DM-ZG 2 ZANG 2 2.1 t/m 2.4 kwalificerend 37 

           

KC-DM-LB 2 LIEDBEGELEIDING 1 3 1.1 t/m 1.4 kwalificerend 38 

KC-DM-LB 3 LIEDBEGELEIDING 2 3 2.1 t/m 2.4 kwalificerend 39 

           

KC-DM-KZ 1 KOORZANG 3 1.4 kwalificerend 41 

KC-DM-KZ 2 KOORZANG 3 2.4 kwalificerend 42 

           

  THEORIE        

           

KC-DM-TL-ATV 3 ALGEMENE THEORETISCHE VORMING 3 7 1.4 kwalificerend 43 

           

KC-DM-PS1 PRAKTISCH SCHRIJVEN 1 1 1.1 kwalificerend 29 

KC-DM-PS2 PRAKTISCH SCHRIJVEN 2 1 1.1 kwalificerend 29 

KC-DM-CS2A CREATIEF SCHRIJVEN 1,5 1.1 kwalificerend 29 

           

  PROJECTEN EN KEUZEVAKKEN        

           

KC-DM-CULT 3 CULTURELE REIS 4 2.2 voldoende/onvoldoende 45 

           

  PROFIEL        

           

KC-DM-PST4 PROFIEL STAGE 8 2.3 en 2.4 cijfers 47 

KC-DM-PMETH PROFIEL METHODIEK 3 2.3 cijfers 49 

KC-DM-POP PROFIEL ONDERWIJSPEDAGOGIEK 3 2.3 cijfers 51 

KC-DM-POND PROFIEL ONDERZOEK 12 2.4 en 2.5  cijfers 52 
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Vak: STUDIEVOORTGANGSOVERLEG 1 
 Studievoortgangsoverleg 1 & 2 
 Stage – reflectiedocument 1 

Module:  1.1 t/m 1.4 Code: DM-SVO1 
DM-SVO2 
DM-ST1B 

ECTS: 2 
2 
1 

Docent: Suzan Overmeer Contacttijd: 50 m.p.w. Resultaatschaal: 
SVO 

reflectiedocument 1 

 
presentieresultaten 
kwalificerende resultaten 

 
CONTEXT 
Het studievoortgangsoverleg (SVO) is een studie-ondersteunend uur waarin naast algemene zaken 
(actualiteiten, vernieuwingen, et cetera) evaluaties worden uitgevoerd en individuele studiehulp geboden 
wordt. Bij het SVO bespreek je ook de ontwikkeling van je pedagogisch bewustzijn en je visie op onderwijs. 
 De hoofdzaken op een rijtje: 
 studiebegeleiding (informatie & ondersteuning) 
 begeleiding specifieke taken 
 reflectie en visie 
 
INHOUD  
Tijdens groepsbijeenkomsten bespreek je de studie en stage met de docent en je medestudenten, actuele en 
toekomstige zaken (jaaragenda, lessen, e.d.) staan hierbij centraal. In juni wordt de kwaliteit van de studie 
geëvalueerd. Je studievoortgang bespreek je tijdens de individuele bijeenkomsten met de docent.  
Tijdens het eerste jaar werk ja aan Reflectiedocument 1, waarin je je visie met als kernvraag ‘Hoe zie ik mezelf 
als docent muziek?’ vastlegt. Je kunt over dit proces overleggen tijdens de bijeenkomsten van het SVO. 
  
DOELSTELLING 
Studiebegeleiding en reflectie 

 Je leert/weet je eigen weg te vinden door de studie en je kunt bijtijds hulp inroepen.  
 Je bent steeds voldoende geïnformeerd over actuele en toekomstige studiezaken; 
 Je bent in staat om kritisch mee te denken over deze studiezaken in het belang van je eigen 

ontwikkeling en die van de studie. Je leert/weet dat te uiten in reflecties (enquêtes) en te verwoorden 
in gesprekken; 

 Je kunt je ervaringen (lessen, stages) verwoorden en beschrijven; 
 Je kunt een muziek-pedagogisch reflectiedocument schrijven. 

 
 
ORGANISATIE 
Groepsbijeenkomst, afgewisseld door individuele gesprekken. 
Zelfstandig werk bij het schrijven van het reflectiedocument. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
Het SVO biedt ondersteuning bij je studie, tijdens de individuele gesprekken wordt de voortgang besproken. Er 
vindt met betrekking tot het volgen van je studievoortgang geen kwalitatieve toetsing plaats.  
Je levert Reflectiedocument 1  in.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Je hebt de mogelijkheid een portfolio bij te houden.  
 
AANVULLENDE OPMERKINGEN 
Naast deze vorm van ondersteuning kun je in geval van studieproblemen ook het decanaat raadplegen. 



Docent Muziek Verkort             vakbeschrijvingen 
 

7 
 

Vak: STUDIEVOORTGANGSOVERLEG 2 
 Studievoortgangsoverleg 3 & 4 
 Studievoortgangsoverleg - intervisie 
 Stage – reflectiedocument 2 

Module:  2.1 t/m 2.4 Code: KC-DM-SVO3 
KC-DM-SVO4A 
KC-DM-SVO4B 
KC-DM-ST 3c 

ECTS: 2 
2 
1 
1 

Docent: Suzan Overmeer Contacttijd: 50 m.p.w. Resultaatschaal: 
SVO 

reflectiedocument 2 

 
presentieresultaten 
kwalificerende resultaten 

 
CONTEXT 
Het studievoortgangsoverleg (SVO) is een studie-ondersteunend uur waarin naast algemene zaken 
(actualiteiten, vernieuwingen, et cetera) evaluaties worden uitgevoerd en individuele studiehulp geboden 
wordt. Tijdens het SVO ontwikkel je je pedagogisch bewustzijn en je visie op onderwijs. Tevens moet je in staat 
zijn je eigen in ontwikkeling zijnde positie daarin zo helder mogelijk aan te geven. 
 De hoofdzaken op een rijtje: 
 studiebegeleiding (informatie & ondersteuning) 
 begeleiding specifieke taken 
 reflectie en visie 
 
INHOUD  
Tijdens groepsbijeenkomsten bespreek je de studie en stage met de docent en je medestudenten, actuele en 
toekomstige zaken (jaaragenda, lessen, e.d.) staan hierbij centraal. In februari en juni wordt de kwaliteit van de 
studie geëvalueerd. Je studievoortgang bespreek je tijdens de individuele bijeenkomsten met de docent.  
Tijdens het tweede jaar werk ja aan Reflectiedocument 2, waarbij je je profielkeuze ontwikkelt en onderbouwt. 
Je kunt over dit proces overleggen tijdens de bijeenkomsten van het SVO. 
 
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. 

 Je kunt je ervaringen (lessen, stages) verwoorden en beschrijven. 
 Je kunt bronnen die zijn aangeboden en/of die je hebt gevonden gebruiken (citeren, interpreteren); 
 Je kunt je mening over actuele zaken verwoorden. 
 Je kunt een muziek-pedagogisch reflectiedocument schrijven.  
 Je kunt je eigen positie (met name t.o.v. de vier profielen) verwoorden en beargumenteren. 
 Je kunt in een vraaggesprek je verhaal/keuzes verantwoorden en reageren op vragen/situaties buiten 

je verhaal om. 
 
ORGANISATIE 
Groepsbijeenkomst, afgewisseld door individuele gesprekken. 
Zelfstandig werk bij het schrijven van het reflectiedocument. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
Het SVO biedt ondersteuning bij je studie, tijdens de individuele gesprekken wordt de voortgang besproken. Er 
vindt met betrekking tot het volgen van je studievoortgang geen kwalitatieve toetsing plaats.  
Je levert Reflectiedocument 2  in.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Je hebt de mogelijkheid een portfolio bij te houden.  
 
AANVULLENDE OPMERKINGEN 
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Naast deze vorm van ondersteuning kun je in geval van studieproblemen ook het decanaat raadplegen.  
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Vak: METHODIEK 1 – oriëntatie 
Module:  1.1 Code: KC-DM-METH1A ECTS: 1,5 
Docenten 

 
Otto van Dijk 
Julia Stegeman 
Lennard Mollema 

Contacttijd: 120 m.p.w. Resultaatschaal: P/F 

 
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. 
 
INHOUD  
Bij Methodiek 1 – oriëntatie maak je kennis met het PO en VO en bezoek je diverse scholen met een opdracht. 
Je leest artikelen over onderwijssituaties en neemt kennis van muziekmethodes. Door praktische opdrachten 
en studie thuis ontwikkel je inzicht de mogelijkheden en het gebruik van instrumentarium en methodische 
materialen.   
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deze module: 

 ken je het Nederlandse onderwijssysteem, en bent bekend met de verschillende onderwijstypen en – 
niveaus; 

 beschik je over een globale kennis van methodieken voor Muziek in het PO, VO en buitenschoolse 
werkveld;  

 ben je op de hoogte van elementaire didactische bouwstenen en kunt daar in je observaties gericht 
naar verwijzen; 

 ben je in staat om onderscheid te maken tussen de verschillende muzikale leerdomeinen en type 
werkvormen.  

 ken je belangrijke, specifiek op de doelgroep afgestemde methodieken en werkvormen in het 
muziekonderwijs;  

 ben je op de hoogte van elementaire didactische bouwstenen en kunt daar in je observaties gericht 
naar verwijzen;  

 beschik je over een basisrepertoire van voor de doelgroep relevante liedjes en kunt daar enkele van 
zingen; 

 heb je kennis gemaakt met divers instrumentarium en heeft in de methodiekles werkvormen 
uitgeprobeerd om dit aan te bieden in de klas. 

 heb je inzicht in leeftijdsverschillen in het PO en VO en kan daar basiswerkvormen, organisatie en 
middelen op toepassen; 

 Je kent belangrijke, specifiek op de doelgroep afgestemde methodieken en werkvormen in het 
muziekonderwijs; 

 heb je kennis gemaakt met een onderwijsstage naar keuze en hier delen van een les gegeven. 
 
ORGANISATIE 
Wekelijkse, plenaire groepslessen. 
 
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 
evenals de vaardigheden om een lied aan te leren. 
De module is afgesloten als de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
 



Docent Muziek Verkort             vakbeschrijvingen 
 

10 
 

Indien je 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 je de module overdoen.  
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Vak: METHODIEK 1 – primair onderwijs 
Module:  1.4 Code: KC-DM-METH1B ECTS: 1,5 
Docenten 

 
Julia Stegeman Contacttijd: 120 m.p.w. Resultaatschaal: P/F 

 
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. 
 
INHOUD  
Je onwikkelt didactische vaardigheden om een lied aan te leren zoals:  

- 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. 

Je 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. 
Er worden regelmatig filmopnames van de vorderingen gemaakt die door henzelf en de docent worden 
geevalueerd. 
 
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deze module 

 kun je eenvoudige didactische werkvormen ontwerpen en deze toepassen in een leersituatie met 
medestudenten;  

 ken je verschillende aanleertechnieken voor het zingen van een lied met een groep en kun je deze 
toepassen in een leersituatie met medestudenten; 

 kun je één van de aangeleerde liedjes op de piano begeleiden;  
 kun je op jouw eigen docent-functioneren en dat van medestudenten reflecteren met gebruik van 

relevant vakjargon.  
 
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 de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
 
Indien je 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 je 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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Vak: METHODIEK 1 - het schoolconcert & 

Presentatie stem & fysiek  
Module:  1.2 t/m 1.4 Code: KC-DM-METH1C 

DM-Pres 1A 
DM-Pres 1B 

ECTS: 1 
1 
1 

Docenten 
 

Julia Stegeman  
Paul Sekrève 
Lennard Mollema 
Jeroen Thijsen 

Contacttijd: n.v.t.,  
zelfstudie 

Resultaatschaal: P/F 
cijfers 
cijfers 
 

 
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. 
 
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. 
 
INHOUD  
In deze modules komen zowel onderwerpen aan bod die te maken hebben met methodische inzichten als met 
fysieke comunicatieve vaardigheden: 

 het maken van een lesbrief, een lesschema, het ontwikkelen van inzicht in de methodische opbouw 
van een les en het ontwikkelen van workshops 

 het ontwikkelen van kennis en vaardigheden met betrekking tot de anatomie, fysiologie, pathologie en 
fonetiek van de spreek- en zangstem en het fysieke bewustzijn en de fysieke presentatie 

 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deze modules: 

 kun je eenvoudige didactische werkvormen ontwerpen en deze toepassen in een leersituatie met 
medestudenten;  

 kun je aangeven hoe een lesbrief is opgebouwd en ben je in staat om (in samenwerking met 
medestudenten) een lesbrief - ter voorbereiding van een zelf te creëren schoolproject (workshop of 
mini-concert) - te ontwerpen; 

 ben je  in staat om (samen met medestudenten) een workshop te geven aan groepen kinderen en kun 
je deze workshop presenteren; 

 kun je een presentatie geven waarin jouw instrument een centrale rol inneemt;   
 kun je kennis over de werking van de stem integreren in de methodiek en didaktiek van het eigen 

muziekonderwijs, en gebruiken als herkenning bij adem-, stem- en spraakafwijkingen en problemen bij 
kinderen, leerlingen en studenten; 

 ben je je bewust van je fysieke mogelijkheden in de rol van zowel docent als musicus/performer; 
 kun je een les(onderdeel) gestructureerd voorbereiden aan de hand van een 

lesvoorbereidingsformulier en daarbij gericht onderscheid maken tussen leeractiviteit vs. leerdoel;  
 kun je een aantal werkvormen vanuit een bepaald thema en/of vanuit een bepaalde doelstelling 

samenstellen met een logische opbouw;  
 weet je verschillende lessituaties instrumentaal te ondersteunen; (primaire instrument?)  
 beschikt je over een basisrepertoire van voor de doelgroep relevante liedjes en kunt daar enkele van 

zingen;  
 weet je non-verbale communicatietechnieken, zoals stemgebruik en houding, gericht in te zetten in 

een lessituatie; 
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 ben je je bewust van de effecten van non-verbale communicatie, zoals stemgebruik en houding, 
wanneer je voor een groep staat;  

 kun je op jouw eigen docent-functioneren en dat van medestudenten reflecteren met gebruik van 
relevant vakjargon.  

 
ORGANISATIE 

- Schriftelijk werk wordt gemaakt, beoordeeld en verbeterd. 
- De workshops worden georganiseerd door de student in overleg met de  docent. 

 
TOETSING & AFSLUITING 

- De lesbrief wordt beoordeeld (groepsbeoordeling).  
- De student schrijft een persoonlijke evaluatie en reflectie, dit wordt individueel beoordeeld. 
- De uitvoering van de workshop  

De module is afgesloten als de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
De student organiseert zo nodig (eigen) materiaal. 
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Vak: METHODIEK 2 – onderbouw voortgezet onderwijs 
Module:  1.2 & 2.1 Code: KC-DM-METH2 ECTS: 7 
Docenten 

module 1.2 
module 2.1 

 
Lennard Mollema 
Otto van Dijk 

Contacttijd: 
module 1.2 
module 2.1 

 
6 x 105 min. 
120 min. per week 

Resultaatschaal: cijfers 

 
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. 
 
INHOUD 
Tijdens methodiek 2 worden het curriculum en de kerndoelen van de onderbouw behandeld.  
Je leert over diverse didactische en methodische principes, bestudeert methodes en ontwerpt zelf een 
luisterreeks waarbij je gebruik maakt van verschillende typen vraagvormen.  
Je bouwt een repertoire van zang-, speel- en improvisatiestukken op. Tijdens de lessen methodiek leer je 
leiding te geven bij het uitvoeren van stukken uit je repertoire en bij het geven van een zelf ontworpen 
workshop.  
 
DOELSTELLING 
 Je hebt kennis van diverse algemene didactische en methodische principes en weet hoe je deze toe moet 

passen 
 Je kent de principes van goed klassenmanagement die nodig zijn om een stabiel en motiverend leerklimaat 

te creëren 
 Je hebt kennis van leerdoelen, curriculum en onderwijsbeleid en kunt hierop reflecteren 
 Je kunt op een muzikale en didactisch verantwoorde manier samenzang, samenspel en improvisatie leiden 
 Je hebt een breed repertoire aan zang- en speelstukken opgebouwd die je aan de piano kunt begeleiden 
 Je kent verschillende typen vraagvormen en kunt deze formuleren in een lesbrief voor een luisterreeks die 

je zelf ontwerpt 
 Je kunt een workshop met activerende werkvormen ontwerpen en leiden waarbij je geleerde didactische 

principes toepast 
 
ORGANISATIE 
Een wekelijkse methodiekdag met als werkvormen good practice van docent en studenten,  groepsgesprekken, 
praktische oefeningen, werken in duo’s en zelfstandig werk. Tijdens de stageblokken bestaat de helft van deze 
methodiekdag uit de stage. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
Toetsing vindt plaats door beoordeling van onderstaande opdrachten: 
 toepassing van bij methodiek 2 ontwikkelde vaardigheden tijdens de stage 
 muzikale leiding van een zangstuk en een speelstuk 
 muzikale leiding van een improvisatieopdracht 
 screencast gemaakt in duo’s 
 ontwerp van een luisterreeks 
 ontwerp en leiding van een workshop 
 kennistoets  
 
De module is afgesloten als de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
Indien de student opdrachten 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Lesmethodes (aan het begin van het jaar ontvang je een boekenlijst waarop je de titels kunt vinden) 
Lesbrieven, handouts, readers, internet blogs, tijdschriften, webpagina’s 
Liedmateriaal naar keuze 
Audio- en notatiesoftware 
Computers in lokaal M205 (eigen laptop/tablet is aan te raden) 
  
AANVULLENDE OPMERKINGEN 
Dit vak heeft een relatie met de stage en het vak Liedbegeleiding 2 
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Vak: METHODIEK  3 - bovenbouw voortgezet onderwijs 
Module: 1.3 & 2.1 Code: KC-DM-METH3A 

 
ECTS: 

module 1.3 
module 2.1 

 
2 
1 

Docent: 
VO2-Muziek 

VO2-CKV 

 
Otto van Dijk, 1.3 
Lieke Broekhuijsen, 2.1 

Contacttijd: 120 min. per week Resultaatschaal: cijfers 

 
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. 
 
INHOUD  
Deze module staat in het teken van de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Het examenvak muziek staat 
centraal. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 het vinden en ontwikkelen van geschikt lesmateriaal 
 methoden voor de bovenbouw 
 de structuur en organisatie van het vak muziek voor de bovenbouw 
 de inhoud van het examencurriculum 
 verschillende visies over en voorbeelden van verwerking van het programma in concrete lessen 
 differentiatie vmbo/havo/vwo 
 P.T.A's, toetsing en beoordeling 
 het Centraal Schriftelijk Examen 
 het vak CKV  
 de toekomst van de examenvakken Kunst. 

 
DOELSTELLINGEN  
Aan het einde van deze module: 
 heb je inzicht in de doelgroep (15-18 jaar) met betrekking tot kunstzinnige belangstelling en creatieve 

uitingen; 
 kun je lessen ontwerpen en uitvoeren binnen de verschillende domeinen van het vak Kunst Muziek; 
 beheers je de stofomschrijving voor muziekgeschiedenis en de vaktheorie van het examenprogramma; 
 kun je musiceerrepertoire vinden en bewerken voor de doelgroep; 
 ben je in staat diverse ensembles/koren te coachen en te leiden; 
 kun je toetsen ontwerpen voor de doelgroep; 
 ken je meerdere vormen van P.T.A's; 
 ontwikkel je een visie op de methodiek/didactiek van het eindexamenprogramma; 
 beschik je over kennis over de structuur en organistatie van het kunstvak Muziek en het vak CKV; 
 beschik je over kennis over de op komst zijnde veranderingen m.b.t. de kunstvakken in de 2e fase. 
 
ORGANISATIE 
Didactiek op de werkvloer is opgebouwd uit twee delen: het praktische deel op de werkvloer 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 volgende opdrachten moeten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld: 
 portfolio met lesmateriaal, arrangementen en observatieverslagen van de stage 
 arrangement uit een stijlperiode van de muziekgeschiedenis met een toelichting over de betreffende 

stijlkenmerken  
 zelf ontworpen toets over:   
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o muziekgeschiedenis voor 5 VWO over een stijlperiode naar keuze, of 
o muziekgeschiedenis voor 6 VWO met vragen over alle stijlperiodes.  

 
De module is afgesloten als de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 

 Diverse muziekmethodes voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
 Syllabus muziek van CvTE (College voor Toetsen en Examens) 
 Centraal schriftelijk examens, readers, et cetera. 
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Vak: METHODIEK  3 – primair onderwijs 
Module: 2.1 Code: KC-DM-METH3B ECTS: 3 
Docent: Julia Stegeman Contacttijd: 120 min. per week Resultaatschaal: cijfers 

 
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. 
 
INHOUD  
In deze module bestuderen studenten diverse methodes en kerndoelen en ontwikkelen zij vaardigheden met 
betrekking tot vragenderwijs lesgeven, vormen van instructie, orde, differentiatie, het maken van een goede 
lesvoorbereiding, het ontwerpen van een lessenserie en motiveren. 
 
DOELSTELLINGEN  
Aan het einde van deze module: 
 ken je alle ‘ins en outs’ van het muziekonderwijs in het PO; 
 ben je in staat om een muziekles in het PO voor te bereiden en te geven; 
 heb je inzicht in de organisatie van het PO; 
 heb je voldoende theoretisch inzicht over het muziekonderwijs van het PO; 
 kun je reflecteren over eigen werk en feedback geven aan anderen; 
 kun je een overzichtelijk en inhoudelijk goed lesvoorbereidingsformulier maken waarin duidelijk wordt dat 

je deze les goed hebt voorbereid en kan geven 
 
ORGANISATIE 
Groepsbijeenkomst 
 
TOETSING & AFSLUITING 
De volgende opdrachten moeten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld: 
 schriftelijke toets met inzichtvragen en een casus 
 stageverslag  

 
De module is afgesloten als de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 

 Diverse muziekmethodes voor het primair onderwijs 
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Vak: METHODIEK  4 – visie 
Module: 1.2 Code: KC-DM-METH4A ECTS: 3 
Docent: Benno Spieker Contacttijd: 6 uur (seminar) Resultaatschaal: pass/fail 

 
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 seminar 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. 

 
INHOUD  
In het seminar 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.  
 
ORGANISATIE 
Het seminar Visie is een eenmalige bijeenkomst van 6 uur 
 
TOETSING & AFSLUITING 
De module is afgesloten als de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 
80%-regeling. 
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een 
compenserende taak gegeven of moet je de module overdoen.  
 
 
BENODIGD MATERIAAL 
Eigen materiaal (kranten, tijdschriften, online) 
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Vak: ONDERWIJSPEDAGOGIEK 1 & 2 
Jaar: 
 

1 
 

Codes: KC-DM-OP1 
KC-DM-OP2 

ECTS: 3 
1 

Docenten 
module 1, 2, 3 

module 4 

 
Adri de Vugt 
Ellen de Vugt 

Contacttijd 
module 1: 

module 2, 3, 4: 

 
120 min. 
240 min. 

Resultaatschaal: cijfers 

 
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. 
 
INHOUD  
In het eerste jaar van de verkorte opleiding worden in vier seminars alle onderwerpen van 
onderwijspedagogiek 1 en de meeste onderwerpen van onderwijspedagogiek 2 behandeld.  De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 
 Leren en educatie: doelstellingen van kunst en muziekonderwijs, kerndoelen, leraarschap, leren en muziek 

leren 
 Leren en onderwijzen: effectieve instructie, verschillende werkvormen, het stellen van vragen, werken met 

groepen, omgaan met conflicten en het plannen van leersituaties op lange termijn.  
 Muzikale ontwikkeling en lesgeven: ontwikkeling en muzikale ontwikkeling, sturingsprincipes, onderzoek. 
 Leerlingkenmerken: kenmerken van kinderen in de basisschoolleeftijd en de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs, theorieën over adolescentie en puberteit, lichamelijke en cognitieve veranderingen 
bij jongeren en verschillen tussen leerlingen met betrekking tot leerstijlen. 

 
DOELSTELLING  
Aan het einde van onderwijspedagogiek 1 & 2: 

 beschik je over kennis en basisvaardigheden om leerlingen aan het werk te zetten en te houden: 
effectief instructie geven, vragen stellen, eenvoudige samenwerkingsvormen begeleiden; 

 beschik je over kennis en basisvaardigheden om orde te houden en om te gaan met eventuele 
conflicten; 

 weet je waarin leerlingen kunnen verschillen en beschik je over basiskennis om daar me om te kunnen 
gaan; 

 heb je een globaal beeld van (muziek)educatie naar organisatie en inhoud;  
 onderken je verschillende beroepsrollen van het leraarschap;  
 kun je je persoonlijke visie op het beroep van (muziek)leraar en je verwachtingen daarvan 

verwoorden;  
 beschik je over basisvaardigheden om muziekonderwijssituaties te observeren en daarover te 

rapporteren;  
 ken je de belangrijkste kenmerken betreffende inhoud en aanpak van het onderwijs in de basisschool 

of de onderbouw van het voortgezet onderwijs;  
 kun je een deel van een leersituatie plannen;  
 ken je de belangrijkste uitgangspunten van leren en leertheorieën;  
 ken je de belangrijkste kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen; 
 ken je de belangrijkste kenmerken betreffende inhoud en aanpak van het onderwijs in de bovenbouw 

van het voortgezet onderwijs en het buitenschoolse muziekonderwijs;  
 ken je de belangrijkste kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen;  
 ken je de belangrijkste uitgangspunten van onderwijzen en sturingsprincipes;  
 kun je een les en onderwijsleersituaties op een langere termijn plannen;  
 kun je de relatie tussen doelen en werkvormen leggen;  
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 onderken je het belang van een onderzoekende houding en beschik je over basale 
onderzoeksvaardigheden.  

 
 

ORGANISATIE 
Seminars van 4 uur (het seminar in module 1 duurt 2 uur). 
 
TOETSING & AFSLUITING  
De modules worden afgesloten met take home opdrachten.  
De modules zijn afgesloten als de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is 
aan de 80%-regeling. 
Indien je de modules 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 je 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. 
Overig materiaal via boekenlijst 
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Vak: ONDERWIJSPEDAGOGIEK 2 & 3 
Module:  2.3 

 
Code: KC-DM-OP2 

KC-DM-OP3 
ECTS: 1 

2 
Docent 

 
Adri de Vugt Contacttijd  240 min. (seminar) Resultaatschaal: cijfers 

 
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. 
 
INHOUD  
Bij onderwijspedagogiek 2 & 3 komen de onderwerpen leer- en gedragsstoornissen (OP2),  groepsdynamiek en 
toetsing (OP3) aan bod.  
Onderwerpen die m.b.t. toetsing aan bod komen zijn o.a. de relatie tussen leerdoelen en toetsen, soorten 
toetsen en cijfers geven. Je oefent met het zelf maken van toetsvragen (open, gesloten, meerkeuze, etc.) en 
kijkt kritisch naar bestaande toetsen. 
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van onderwijspedagogiek 3: 
 ken je de kenmerken van leer- en gedragsstoornissen en de context daarvan; 
 heb je inzicht in de aspecten die een rol spelen bij het evalueren van leervorderingen; 
 kun je een toets en toetsvragen maken die valide, betrouwbaar en bruikbaar zijn. 

  
ORGANISATIE 
Seminar van 4 uur.  
 
TOETSING & AFSLUITING 
De module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen over de bestudeerde literatuur.  
Onderwijspedagogiek 2&3 is afsloten als je tentamen met een voldoende (minimaal 5,5) is beoordeeld en 
voldaan is aan de 80%-regeling. 
Indien je tentamen met een onvoldoende is beoordeeld 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Geerts, W., Kralingen, R. van (2014) Handboek voor leraren, Bussum, Uitgeverij Coutinho. 
Overig materiaal wordt uitgereikt.  
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Vak: STAGE - oriëntaties 
Module: 1.1 Code: KC-DM-ST1A ECTS: 3 
Docenten: Suzan Overmeer 

Trix Gijsel 
Contacttijd: 8 uur  Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
CONTEXT 
De stage vormt het hart van de opleiding, tijdens de stage train je (aspecten van) je toekomstige beroep.  
Je bezoekt verschillende onderwijstypen en oefent specifieke vaardigheden voor deze onderwijstypen. 
Bovendien krijg je een genuanceerd beeld van de diversiteit van het onderwijs, dit met het oog op de 
toekomstige keuze van het werkterrein.  
 
INHOUD  
Gedurende de eerste module van de stage, Oriëntaties, observeer je verschillende onderwijsvormen tijdens 
bezoeken in het werkveld (VO en PO). Je oriënteert je in de praktijk om de veelzijdige en brede beroepspraktijk 
te leren kennen en basale docentvaardigheden te trainen. 
Van iedere oriëntatie schrijft je een verslag met formele gegevens, objectieve observaties en een persoonlijke 
mening over het geobserveerde.  
 
DOELSTELLING 
De doelen die betrekking hebben op de stage moeten er toe leiden dat je aan het einde van je studie 
startbekwaam bent voor de praktijk. Het gaat om een breed gebied van handelingsvaardigheden met een groot 
aantal deeldoelen.  
Aan het einde van deze 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. 

 ben je in staat om vaardigheden als vertellen, uitleggen, instructie geven, voordoen - nadoen op basaal 
niveau toe te passen.   

Onderstaande doelstellingen worden behaald tijdens de stages in de modules 1.1 t/m 1.4 
 

Aan het einde van de stageperiodes in het eerste jaar van de opleiding: 
 ben je in staat om jezelf gerichte observatiedoelen te stellen en deze terplekke uit te voeren;  
 kun je observaties adequaat verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling; 
 kun je als een vakdocent assisteren bij een muziekles en individuele leerlingen of groepjes begeleiden; 
 kun je een groep/klas een lied aanleren;  
 kun je een groep/klas instructie geven ten aanzien van een bestaande opdracht, bijvoorbeeld uit een 

methode;   
 kun je een les ontwerpen waarin jouw instrument centraal staat;  
 kun je de belangrijkste aspecten van een leerproces relateren aan praktijksituaties;  
 kun je je eigen functioneren op de stage beschrijven in relatie tot de beroepsrollen docent muziek;  
 kun je belangrijke leeftijdgebonden kenmerken van leerlingen op jouw stage herkennen en duiden; 
 kun je een vakdocent assisteren bij een muziekles en individuele leerlingen of groepjes begeleiden; 
 kun je een groep/klas een lied aanleren; 
 kun je een groep/klas instructie geven ten aanzien van een bestaande opdracht, bijvoorbeeld uit een 

methode; 
 kun je een les ontwerpen waarin jouw instrument centraal staat;  
 kun je de belangrijkste aspecten van lesgeven en leren relateren aan praktijksituaties;  
 kun je je eigen functioneren op de stage beschrijven in relatie tot de beroepsrollen docent muziek;  
 kun je belangrijke leeftijdgebonden kenmerken van leerlingen op jouw stage herkennen en duiden; 
 kun je een groep/klas op de verschillende leerdomeinen activeren en die activiteit ook instrumentaal 

ondersteunen; 
 kun je een theoretische verdieping aanbrengen op een muzikaal onderwerp; 
 kun je een onderwijsleergesprek met leerlingen voeren;  
 kun je een muzikaal onderwerp op een methodische wijze inkleden, met behulp van uiteenlopende 

werkvormen; 
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 kun je in het reflecteren op praktijksituaties de belangrijkste aspecten van leren en lesgeven met 
elkaar verbinden; 

 kun je belangrijke leeftijdgebonden kenmerken van leerlingen op jouw stage herkennen en duiden.  
 
 
ORGANISATIE 
Je organiseert de observerende stages zelf.  
Je schrijft schriftelijke verslagen en bespreekt je ervaringen tijdens het SVO. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
De module is afgesloten als de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Observatieformulieren (worden uitgedeeld)
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Vak: STAGE  - VO1 
Module: 1.2 Code: KC-DM-ST2 ECTS: 6 
Docenten: Otto van Dijk 

Trix Gijsel 
Suzan Overmeer 

Contacttijd: 16 uur  Resultaatschaal: kwalificerende 
resultaten 

 
CONTEXT 
De stage vormt het hart van de opleiding, tijdens de stage train je (aspecten van) je toekomstige beroep.  
Je bezoekt verschillende onderwijstypen en oefent specifieke vaardigheden voor deze onderwijstypen. 
Bovendien krijg je een genuanceerd beeld van de diversiteit van het onderwijs, dit met het oog op de 
toekomstige keuze van het werkterrein.  
 
INHOUD  
Bij deze module richt je je op de onderbouw van het voortgezet onderwijs en op het musiceren, componeren, 
improviseren en luisteren met leerlingen (de onderwerpen die bij methodiek aan de orde komen. 
 
DOELSTELLING 
De doelen die betrekking hebben op de stage moeten er toe leiden dat je aan het einde van je studie 
startbekwaam bent voor de praktijk. Het gaat om een breed gebied van handelingsvaardigheden met een groot 
aantal deeldoelen.  
Aan het eind van deze module heb je 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. 
Aan het eind van deze module ben je 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); 
 in samenspraak met de stagecoach en medestudenten te reflecteren op je eigen handelen en dat van 

anderen. 
 
ORGANISATIE 
Een stage van minimaal 16 contacturen in het voortgezet onderwijs, met nadruk op de onderbouwklassen. 
Deze stage vindt plaatst tussen de herfst- en de kerstvakantie. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
De toetsing wordt gebaseerd op twee verschillende evaluaties:  
 de evaluatie van de stageperiode aan de hand van het stageverslag (blog) door de student 
 de evaluatie door de stagecoach na een lesbezoek  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Stageboek/blog bij leerjaar 2, instructiemateriaal. 
  
AANVULLENDE OPMERKINGEN 
De inhoud van deze module sluit nadrukkelijk aan op de inhoud van modules Methodiek VO1.  
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Vak: STAGE  - VO2 
Module: 1.3 Code: KC-DM-ST3B ECTS: 3,5 
Docenten: Otto van Dijk 

Trix Gijsel 
Suzan Overmeer 
stagecoach  

Contacttijd: 16 uur  Resultaatschaal: kwalificerende 
resultaten 

 
CONTEXT 
De stage vormt het hart van de opleiding, tijdens de stage train je (aspecten van) je toekomstige beroep.  
Je bezoekt verschillende onderwijstypen en oefent specifieke vaardigheden voor deze onderwijstypen. 
Bovendien krijg je een genuanceerd beeld van de diversiteit van het onderwijs, dit met het oog op de 
toekomstige keuze van het werkterrein.  
 
INHOUD  
Bij deze module richt je je op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en op het musiceren, componeren, 
improviseren en luisteren met leerlingen (de onderwerpen die bij methodiek aan de orde komen. 
 
DOELSTELLING 
De doelen die betrekking hebben op de stage moeten er toe leiden dat je aan het einde van je studie 
startbekwaam bent voor de praktijk. Het gaat om een breed gebied van handelingsvaardigheden met een groot 
aantal deeldoelen.  
Aan het eind van deze module heb je een duidelijk beeld van:  
 de doelgroep (bovenbouw VO); 
 het vak muziek voor de betreffende doelgroep; 
 de opbouw van een muziekles; 
 de verschillende leeractiviteiten (zingen/spelen, improviseren/componeren, luisteren, informeren) binnen 

deze opbouw. 
Aan het eind van beide modules ben je 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); 
 in samenspraak met de stagecoach en medestudenten te reflecteren op je eigen handelen en dat van 

anderen; 
 op basis van het bovenstaande voor jezelf vast te stellen met welke aandachtspunten je de nieuwe 

stageperiode (in het tweede jaar) ingaat  
 
ORGANISATIE 
Een stage van 16 uur in het voortgezet onderwijs, met nadruk op de bovenbouwklassen. Deze stage vindt 
plaatst tussen de mei- en de zomervakantie. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
De toetsing wordt gebaseerd op twee evaluaties:  
 de evaluatie van de stageperiode aan de hand van het stageverslag (blog) door de student  
 de evaluatie door de stagecoach na een lesbezoek 
 
BENODIGD MATERIAAL 
Stageboek/blog bij leerjaar 2, instructiemateriaal. 
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Vak: STAGE  - PO 
Module: 1.4 Code: KC-DM-ST3A ECTS: 3,5 
Docenten: Trix Gijsel 

Suzan Overmeer 
Contacttijd: 16 uur  Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
CONTEXT 
De stage vormt het hart van de opleiding, tijdens de stage train je (aspecten van) je toekomstige beroep.  
Je bezoekt verschillende onderwijstypen en oefent specifieke vaardigheden voor deze onderwijstypen. 
Bovendien krijg je een genuanceerd beeld van de diversiteit van het onderwijs, dit met het oog op de 
toekomstige keuze van het werkterrein.  
 
INHOUD  
Tijdens deze module loop je 16 uur stage bij een vakdocent muziek op een basisschool.  In het begin assisteer je 
in de lessen van de vakdocent, langzaam maar zeker neem je grotere delen van de lessen over.  
Tijdens de stage leer je lessen voor te bereiden, te geven en te evalueren met de vakdocent.  
 
DOELSTELLING 
De doelen die betrekking hebben op de stage moeten er toe leiden dat je aan het einde van je studie 
startbekwaam bent voor de praktijk. Het gaat om een breed gebied van handelingsvaardigheden met een groot 
aantal deeldoelen.  
Aan het einde van deze module  
 ben je in staat om voor een belangrijk deel zelfstandig muziekles te geven in de verschillende groepen van 

het PO; 
 kun je (delen van) een muziekles geven in alle bouwen van het PO; 
 heb je inzicht in de methodische opbouw, inhoud, organisatie en didactiek van een les; 
 beheers je verschillende didactische werkvormen die je kunt inzetten in de klas;  
 kun je een lied aanleren, werken met het schoolinstrumentarium, een bewegingsles geven, een luisterles 

geven en kinderen begeleiden met improvisatie- en componeerbeginselen;  
 heb je inzicht in langere termijn doelstellingen van het muziekonderwijs in het PO; 
 beschik je over voldoende pedagogisch inzicht om les te geven in het PO; 
 kun je samenwerken, feedback ontvangen en feedback geven aan anderen over hun lessen;  
 kun je je artistieke kwaliteiten inzetten in het PO. 
 
ORGANISATIE 
De stage vindt plaats op een zelf gekozen basisschool.  
 
TOETSING & AFSLUITING 
De toetsing wordt gebaseerd op twee verschillende evaluaties:  
 de evaluatie van de stageperiode aan de hand van het stageverslag (blog) door de student 
 de evaluatie door de stagecoach na een lesbezoek  
 
 
BENODIGD MATERIAAL 
Instructiemateriaal uit te delen door de docent.  
Toegang tot het gebruik van verschillende methodes voor het muziekonderwijs PO. 
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Vak: STAGE  - PO/VO 
Module: 2.1 Code: KC-DM-ST2B ECTS: 3 
Docenten: Trix Gijsel 

Otto van Dijk 
Suzan Overmeer 

Contacttijd: 16 uur  Resultaatschaal: kwalificerende 
resultaten 

 
CONTEXT 
De stage vormt het hart van de opleiding, tijdens de stage train je (aspecten van) je toekomstige beroep.  
Je bezoekt verschillende onderwijstypen en oefent specifieke vaardigheden voor deze onderwijstypen. 
Bovendien krijg je een genuanceerd beeld van de diversiteit van het onderwijs, dit met het oog op de 
toekomstige keuze van het werkterrein.  
 
INHOUD  
Ter voorbereiding op de profielkeuze en voor aanvang van de profielstage loop je nog één keer stage. Dit kan 
binnen het te verwachten profiel zijn, of juist in onderwijs waar je nog wat wilt leren, je bepaalt zelf waar je 
stage loopt. Je oefent tijdens deze stage een breed gebied van handelingsvaardigheden met een groot aantal 
deeldoelen.  
 
DOELSTELLING 
De doelen die betrekking hebben op de stage moeten er toe leiden dat je aan het einde van je studie 
startbekwaam bent voor de praktijk. Het gaat om een breed gebied van handelingsvaardigheden met een groot 
aantal deeldoelen.  
Aan het einde van deze module: 
 ben je in staat om voor een belangrijk deel zelfstandig muziekles te geven;  
 kun je (delen van) een muziekles geven; 
 heb je inzicht in de methodische opbouw, inhoud, organisatie en didactiek van een les; 
 beheers je verschillende didactische werkvormen die je kan inzetten in de klas; 
 kun je een lied aanleren, werken met het schoolinstrumentarium, een bewegingsles geven, een luisterles 

geven, kinderen begeleiden met improvisatie- en componeerbeginselen;  
 heb je inzicht in langere termijn doelstellingen van het muziekonderwijs; 
 beschik je over voldoende pedagogisch inzicht om les te geven; 
 kun je samenwerken, feedback ontvangen en feedback geven aan anderen over hun lessen;  
 kun je je artistieke kwaliteiten inzetten bij het lesgeven. 
 
ORGANISATIE 
Zie Inhoud. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
De toetsing wordt gebaseerd op een aantal gegevens: 
 Je stageverslag: hierin beschrijft je 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 je eigen functionere 

 De evaluatie van de docente/stagebegeleider op basis van een aantal criteria. Deze zullen aan het begin 
van de stage worden uitgedeeld. 

 
 
BENODIGD MATERIAAL 
Portfolio, instructiemateriaal. 
  
AANVULLENDE OPMERKINGEN 
Voorwaarden om aan deze module te kunnen deelnemen: stages VO1, VO2 en PO afgesloten.  
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Vak: Praktisch schrijven 1 en 2  & Creatief Schrijven  
Module: 1.1 Code: KC-DM-PS1 

KC-DM-PS2 
KC-DM-CS2A 

ECTS: 1 
1 
1,5 

Docent: Jeroen Thijsen Contacttijd: 105 m.p.w. Resultaatschaal: kwalificerende 
resultaten 

 
 
CONTEXT 
In deze module leer je d.m.v. praktische opdrachten muziek te noteren volgens de geldende conventies. Naast 
gebruik van de juiste tekens, aanduidingen en notatie voor diverse instrumenten staat het leren gebruiken van 
notatiesoftware centraal. Je ontwikkelt zo de benodigde vaardigheden en kennis om bijv. zelf arrangementen 
te kunnen gaan schrijven. Verder leer je enkele basistechnieken m.b.t het werken met audiobestanden. Al deze 
vaardigheden zijn van dagelijks belang in het werkveld van de hedendaagse musicus en muziekdocent. 
  
INHOUD  
Je leert muziek correct te noteren voor diverse bezettingen. Je traint daarbij ook je vaardigheid in het 
muzieknotatieprogramma Sibelius. Onderwerpen en opdrachten worden gekoppeld aan de praktijk van de 
hedendaagse muziekdocent.  
 
DOELSTELLINGEN 
Aan het einde van deze module: 

 ben je in staat om muziek te noteren volgens algemene muziekleerconventies; 
 ken je de belangrijkste tekens en aanduidingen in de muzieknotatie en kunt ze op de juiste manier 

toepassen; 
 kun je aangeven waaruit een goed klassenarrangement moet bestaan; 
 kun je een transcriptie (melodie + akkoordsymbolen) maken van een relatief eenvoudige song ; 
 beschik je over basiskennis m.b.t. het noteren voor diverse (al dan niet transponerende) 

instrumenten, ritmesectie en vocalen; 
 beheers je over basistechnieken van muzieknotatieprogramma's en audiobewerking; 
 ben je bekend met de basistechnieken van arrangeren voor educatieve doeleinden;  
 kun je de geleerde basiskennis toepassen bij het maken van je eigen arrangementen; 
 kun je basale stemvoeringsregels toepassen bij het schrijven van meerstemmige zettingen; 
 kun je t.b.v. je arrangement op een functionele manier een melodie (re)harmoniseren; 
 kun je op gehoor een transcriptie (minstens melodie + akkoordsymbolen) maken van een stuk en deze 

correct en prettig leesbaar noteren; 
 beschik je over  basiskennis over de gangbare muziekinstrumenten en een beginnend inzicht in 

instrumenteren; 
 kun je op basisniveau werken met een DAW (bijv. Logic, Cubase, Protools of vergelijkbaar). 

 
ORGANISATIE 
Groepsles in vaklokaal met computers met o.a. Sibelius, met individuele coaching, blended learning en 
zelfstudie. 
 
TOETSING & AFSLUITING  
Individueel tussententamen: In te leveren werkstukken 
Je bouwt tijdens de module een dossier met werkstukken op. Opdrachtenoverzicht en bijbehorende criteria 
worden tijdens de module verstrekt middels (digitale) studiewijzer / reader. De werkstukken worden geupload 
in de digitale leeromgeving of bij tentamenformulier gevoegd.   

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 
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Diverse literatuur en naslagwerken op gebied van muzieknotatie en algemene 
muziekleer.  
Eigen (digitale) materialen)  
Sibelius software, Audacity software, diverse software die op het moment actueel is.  
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Vak: COMBOSPEL / ARRANGEREN JAZZ POP  
 Ensemble 
 Gitaarpracticum 
 Drumpracticum 

Module: 1.3 Code: KC-DM-ENS 
KC-DM-Gi 
KC-DM-Dr 

ECTS: 3 
2 
2 

Docent: Jeroen Thijsen 
Lennard Mollema 

Contacttijd: 105 m.p.w. Resultaatschaal: VD/NVD 

 
CONTEXT 
In de lespraktijk speelt het samenspelen in verschillende bezettingen een belangrijke rol. Je bent in staat om 
vanuit een aantal stijlen op het gehoor te arrangeren, leiding te geven en te improviseren in een brede (klas)-
bezetting. Daarnaast beheers je het popinstrumentarium en het spelen in een ensemble voldoende om 
leerlingen daarin te begeleiden. 
In de onderwijspraktijk ben je in staat een ensemble te coachen en of te leiden. De overdracht kan auditief zijn 
of formeel via akkoorden, sheets of bladmuziek. Je beheerst daarvoor verschillende instrumenten, hebt 
voldoende kennis van de benodigde techniek en vaardigheden als ensembleleider/coach. 
 
INHOUD  
Samenspel, techniek, leiding geven, snel arrangeren en flexibiliteit als speler zijn onder andere vaardigheden 
die dagelijks in de praktijk van de docent muziek voorkomen. Je leert omgaan met verschillende muzikale 
stijlen en dient met leerlingen van allerlei niveau tot samenspelen te komen. Je traint deze vaardigheden met 
je medestudenten. Je werkt een zelfgekozen stuk op je eigen manier uit en je studeert dit als bandleider in met 
de groep. 
Je functioneert als musicus op je primair instrument in het ensemble en ontwikkelt het improvisatievermogen. 
Ook speel je eenvoudige stukken op andere instrumenten dan je primair instrument. Je leert de 
basistechnieken voor het spelen, lezen en bewerken van muziek op gitaar en drums. Enkele stukken worden 
gespeeld tijdens een uitvoering.  
Je maakt kennis met aspecten van (eenvoudige) techniek, zoals kabels en aansluitingen en leert omgaan met 
synthesizer en mengtafel.  
 
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deze module:  

 heb je een globaal inzicht in repetitietechnieken; 
 heb je een kritisch oor voor samenklank, ritme en sound; 
 beschik je over eenvoudige basiskennis van apparatuur, zoals versterkers, mengtafel, synthesizer; 
 kun je een klein zelfgemaakt arrangement in een half uur globaal met groep instuderen; 
 kun je musici stimuleren en enthousiasmeren; 
 kun je als musicus op het eigen instrument in een ensemble/band functioneren; 
 kun je  basisvaardigheden op gitaar, toetsen, bas, drums, zang, percussie toepassen in het ensemble; 
 kun je verschillende overdrachtsvormen toepassen: 

o traditioneel via bladmuziek, partituur en partijen 
o verbaal met akkoorden sheets en vormschema's 
o verbaal via voorspelen en imitatie zonder bladmuziek. 

 kun je verschillende speeltechnieken op de gitaar spelen en bouw je een repertoire op, dat gericht is 
op de onderwijspraktijk; 

 kun je de gitaar inzetten als begeleidingsinstrument bij diverse lessituaties in de klas, hierbij gaat het 
om de volgende vaardigheden: 

o het beheersen van de allereerste basisbeginselen van het gitaarspel 
o het beheersen van alle open akkoorden 
o het beheersen van basis slagjes en tokkels 
o akkoordschema’s spelen op de gitaar aan de hand van ‘eigenwijs’ 
o het spelen én toepassen van de behandelde stof  
o het geleerde overdragen aan leerlingen in verschillende lessituaties 
o de gitaar gebruiken als begeleidingsinstrument in diverse lessituaties 
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o muzikaal vormend: het aanleren van een kritische houding op eigen muzikaal functioneren als 
stijleigen begeleider 

o het spelen en zingen van nummers uit het 1e jaars stage repertoire 
o eenvoudige melodie en improvisatie spelen 
o ritmes imiteren en eigen ritmes creatief kunnen invullen voor slagjes en tokkels 
o kritisch luisteren naar eigen performance. 

 kun je het drumstel en coaching op drums bij bands inzetten in de onderwijspraktijk; 
 heb je eigen vaardigheden op de drums ontwikkeld;  
 weet je hoe je anderen op de drums moet coachen (band coaching); 
 kun je in eenvoudige slagwerk-ensembles spelen;  
 heb je volgende vaardigheden ontwikkeld:  

o het (didactisch) toepassen van 4 basis rudiments (RL-LR-RR-LL) en combinaties 
o basisgrooves in POP-Funk-Shuffle (variaties SD-BD-HH) 
o het herkennen van drumpartijen uit bestaande muziek 
o het vereenvoudigen en aanpassen van drumpartijen voor lessituaties 
o het maken van nieuwe drumpartijen aan de hand van een muzikaal gegeven  
o het toepassen, spelen en verzinnen van fills (achtsten / korte - volle maat) 
o het spelen van accenten (achtsten) 
o het lezen en spelen van vormschema´s / drumcharts, inclusief het schrijven met behulp van 

Sibelius; 
 kun je medestudenten les(ideeën) geven van "slagwerk met groepen"; 
 kun je in een ensemble omgaan met repertoire uit verschillende popstijlen, blues en wereldmuziek;  
 kun je creatief omgaan met bestaand repertoire en ben je in staat om dit naar behoeve van 

verschillende situaties aan te passen; 
 kun je omgaan met eenvoudige frameworks en deze omzetten in Sibelius. 

 
ORGANISATIE 
In begin neemt docent initiatief voor repertoire en verderop nemen studenten het initiatief.  
 
TOETSING & AFSLUITING 
 het uitwerken en inleveren van een door de student gemaakte leadsheet 
 een door de student voldoende geleide repetitie 
 beoordeling van de instrumentale vaardigheden op bas, drums, gitaar 
 
De module is afgesloten als de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 
80%-regeling. 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Sibelius 
 
AANVULLENDE OPMERKINGEN  
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Vak: PRACTICUM POP- & WERELDMUZIEK 3 
Module: 2.2 Code: KC-DM-PRPW 3 ECTS: 3 
Docent: Gijs van Straalen Contacttijd: 240 min. (seminar) Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
 
CONTEXT 
In de dagelijkse lespraktijk speelt wereldmuziek een belangrijke rol. Van een docent muziek wordt gevraagd om 
daar handig en bekwaam op in te spelen. Zo moet je in staat zijn om binnen een aantal stijlen op het gehoor te 
spelen en te improviseren voor een brede klas-bezetting. Tevens moet je enkele instrumenten uit het 
wereldmuziekgenre in voldoende mate beheersen om leerlingen daarmee op weg te helpen. 
 
INHOUD  
Tijdens dit seminar leer je werken met vormschema’s uit wereldmuziek en is er aandacht voor beluisteren, 
analyseren en spelen van diverse stijlen en het improviseren vanuit de vrije gedachte. Dit gebeurt op diverse 
slaginstrumenten uit het genre wereldmuziek. Het accent zal liggen op het samenspel, elkaar leren kennen, 
ervaren wat een groove is, werken met akkoorden, vormbesef.  
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van de modules Practicum Wereldmuziek  
 kun je als leider functioneren en weet je waar moeten handelen; 
 kun je creatief omgaan met bestaand repertoire en ben je in staat om dit naar behoeve van verschillende 

situaties aan te passen; 
 beheers je de basisvaardigheden op diverse slaginstrumenten uit het genre wereldmuziek; 
 beschik je over basale kennis van muziek uit Zuid-Amerika en Afrika.  
 
 
ORGANISATIE 
De lessen worden in workshopvorm gegeven. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
De module is afgesloten als voldaan is aan de 80%-regeling. 
Indien niet voldaan is aan de 80% aanwezigheidsregeling wordt, afhankelijk van het percentage, een 
compenserende taak gegeven of moet je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Materiaal wordt tijdens de les uitgereikt. 
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Vak: MUSICEERLAB 
Module: 1.3 Code: KC-DM-MUSL2 

KC-DM-MUSL3 
ECTS: 2 

2 
Docent: Jurgen van Harskamp Contacttijd: 465 minuten Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
CONTEXT 
De lessen musiceerlab verschaffen 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, waarbij 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 lessen zijn gebaseerd op een praktijk 
die de afgelopen 20 jaar in Engeland is ontwikkeld en aldaar brede toepassing heeft gekregen. 
 
INHOUD  
De cursus bestaat uit een workshop van 2,5 uur en drie lessen van 1 uur en 45 minuten. Je participeert, maar 
fungeert ook als workshopleider en verkrijgt hierbij inzicht in en ervaringen met verschillende aspecten van het 
leiding geven aan creatieve leerprocessen. De volgende vaardigheden spelen hierbij een rol: 
 
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 
 
DOELSTELLING 
muzikale vaardigheden 
Aan het einde van deze lessen: 
 ben je je bewust van aspecten van leiding geven aan leerprocessen waarin creativiteit van deelnemers aan 

workshops centraal staat; 
 kun je kritisch naar creatieve leerprocessen kijken en feedback geven aan medestudenten die leiding 

geven aan de sessies; 
 kun je muzikaal materiaal uit spelsituaties destilleren; 
 kun je muzikaal materiaal vormgeven en ordenen voor vormgeving door leerlingen;  
 heb je m.b.t. de creatieve competenties componeren, improviseren, combineren, dirigeren, redigeren een 

ontwikkeling doorgemaakt; 
 heb je je eigen creatieve talent uitgediept; 
 heb je het het eigene, het persoonlijke in een creatief proces leren waarderen; 
 heb je leren spelen met en wisselen van verschillende rollen in een groep.  
 
didactische vaardigheden: 
Aan het einde van deze lessen kun je: 
 het creatieve aspect in een leerproces herkennen, waarderen en benutten; 
 het heterogene in een groep onderkennen en behoeden; 
 individuele creativiteit onderkennen en behoeden; 
 zelf oefeningen bedenken die creativiteit genereren; 
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 een prettig en geconcentreerd werkklimaat scheppen; 
 leerprocessen leiden waarin individuele creativiteit kan opbloeien; 
 creatieve leerprocessen in groepswerk leiden. 
 
ORGANISATIE 
Workshop van 2,5 uur en drie lessen van 1 uur en 45 minuten. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
Je wordt beoordeeld op basis van aanwezigheid en je bijdrage aan het reflectieve proces (het geven van feed-
back op de workshops die door andere studenten worden geleid). 
De module is afgesloten als de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 
80%-regeling. 
Indien je de module 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Zelf meegebracht instrument dat bij de workshop ingezet kan worden.  
Een reader 
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Vak: ZANG 1 
Module: 1.1 t/m 1.4 Code: KC-DM-ZG1 ECTS: 1 
Docent: Margriet van 

Duijvenbode 
Contacttijd: 25 m. p.w. Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
CONTEXT 
De stem is het belangrijkste instrument voor de muziekdocent. Zelf goed kunnen spreken en zingen is een 
belangrijke voorwaarde voor goed docentschap in de muziek en daarmee de kern van het vak zang 1. Het is een 
voorwaarde om ook anderen goed te kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van stem- en zangtechniek. Naast 
goed gebruik van de eigen stem is kennis van een gevarieerd repertoire voor doelgroepen, verschillend in 
leeftijd, niveau en culturele achtergrond noodzakelijk. 
 
INHOUD  
Tijdens de zanglessen werk je aan zangoefeningen en klassiek repertoire voor de ontwikkeling en verbetering 
van de klankvorming van je stem, spraakontwikkeling, intonatie, tekstgevoeligheid en ensemblezang. 
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deze modules: 
 ben je je bewust van de de mogelijkheden van je stemgebruik voor een kleurrijk en boeiende manier van 

spreken en zingen in het openbaar; 
 ben je in staat om zonder vermoeidheids- en/of slijtageverschijnselen aan je stemapparaat en dat van 

anderen sprekend of zingend een groep mensen langere tijd aan te sturen;  
 kun je een stuk interpreteren en er een boeiend muzikaal verhaal van maken; 
 ken je de anatomische kanten van het functioneren van de menselijke stem (alle leeftijden) in hoofdlijnen;  
 kun je positief en kritisch luisteren naar je eigen stem en werken aan de verdere ontwikkeling; 
 kun je constructieve feedback te geven op de zang van je medestudenten. 
 
ORGANISATIE 
Wekelijkse zangles, privé of in duo’s. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
Voortgangsevaluatie in mei in de vorm van een zangtoets en een zangavond voor de kerstvakantie, waarbij 
minimaal 2 liederen uit het hoofd worden voorgedragen. 
De module is afgesloten als de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 
80%-regeling. 
 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Aantekeningen met zangoefeningen uit de les. 
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Vak: ZANG 2 
Module: 2.1 t/m 2.4 Code: KC-DM-ZG2 ECTS: 2 
Docent: Margriet van 

Duijvenbode 
Contacttijd: 25 m. p.w. Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
CONTEXT 
De stem is het belangrijkste instrument voor de muziekdocent. Zelf goed kunnen spreken en zingen is een 
belangrijke voorwaarde voor goed docentschap in de muziek en daarmee de kern van het vak zangpracticum. 
Het is een voorwaarde om ook anderen goed te kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van stem- en 
zangtechniek. Naast goed gebruik van de eigen stem is kennis van een gevarieerd repertoire voor doelgroepen, 
verschillend in leeftijd, niveau en culturele achtergrond noodzakelijk. 
 
INHOUD  
Tijdens de lessen zing je repertoire uit verschillende stijlen en genres van de lichte muziek, met aandacht voor 
stemgebruik en interpretatie. Je krijgt hierbij aanwijzingen en oefeningen met als doel een beter stemgebruik 
en een betere voordracht. De gekozen stukken omvatten drie vocale hoofdstijlen: Jazz, Rock en Pop. 
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deze modules: 
 voel je je vrij om je met je stem te uiten; 
 kun je je zang- en spreekstem bewust in verschillende onderwijssituaties gebruiken; 
 ken je stukken in de gewenste toonsoort voor je eigen stem en die van de gekozen doelgroep; 
 ben je je bewust van de de mogelijkheden van je stemgebruik voor een kleurrijk en boeiende manier van 

spreken en zingen in het openbaar; 
 ben je in staat om zonder vermoeidheids- en/of slijtageverschijnselen aan je stemapparaat en dat van 

anderen sprekend of zingend een groep mensen langere tijd aan te sturen;  
 ben je in staat om je stem op juiste wijze te hanteren bij het zingen van licht repertoire; 
 ben je in staat om een comfortabel ‘eigen’ geluid te produceren, met een passende toonsoort voor je 

stemtype; 
 heb je voldoende kennis om leerlingen op de juiste wijze te laten zingen; 
 kun je een korte presentatie uitvoeren.   
 
ORGANISATIE 
Wekelijkse zangles, privé of in duo’s. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
Zangavond voor de kerstvakantie en een eindtentamen in mei waarbij drie liederen uit het hoofd moeten 
worden gepresenteerd aan een commissie bestaande uit in ieder geval de zangdocent en de coördinator van 
de opleiding.  
De module is afgesloten als de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 
80%-regeling. 
 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Aantekeningen met zangoefeningen uit de les 
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Vak: LIEDBEGELEIDING 1 
Module: 1.1 t/m 1.4 Code: KC-DM-LB2 ECTS: 3 
Docent: Jeroen Thijsen 

Maaike den Dunnen 
Contacttijd: 25 m. p.w. Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
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. 
 
INHOUD 
Op basis van je ingangsniveau kies je in overleg met je docent repertoire en krijg je technische oefeningen en 
stof m.b.t. harmonieleer aangeboden. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:  

 kwintencirkel 
 toonladders 
 parallel toonsoorten 
 Drieklanken en omkeringen 
 Eenvoudig ritmische patronen op het niveau van 4-chords-songs  
 Stemvoering  

 
DOELSTELLING 
Aan het einde van de module beheers je:  

o alle majeur toonladders, handen apart; 
o alle majeur, mineur en verminderde drieklanken en omkeringen; 
o de basisregels van stemvoering en kun je deze toepassen op het repertoire; 
o tenminste 5 popsongs op het niveau van ‘4-chord-songs’ en 3 kinderliedjes. Je kunt deze correct 

zingen en jezelf 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, 

je hebt het vermogen hiervoor expressief genoeg te zingen en spelen. 
 
ORGANISATIE 
Individuele les van 25 minuten per week. Je laat horen waar je gedurende de week aan gewerkt hebt, dit vormt 
het uitgangspunt van de les. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de liederen, je docent adviseert m.b.t. geschiktheid van het 
liedrepertoire. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
De student laat aan de docent een repertoire horen bestaande uit: 

 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 de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 
80%-regeling. 
 
Indien je 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 je de module overdoen.  
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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 je niveau gekeken. Als je geen beginner bent kun je je verder in het 
vak ontwikkelen op je eigen niveau. 
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Vak: LIEDBEGELEIDING 2 
Module: 2.1 t/m 2.4 Code: KC-DM-LB4 ECTS: 3 
Docent: Jeroen Thijsen 

Maaike den Dunnen 
Contacttijd: 25 m. p.w. Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
 
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. 
 
INHOUD  
Je werkt  aan liedjes voor de onderbouw van het V.O. die in de methodiekles en tijdens de stage worden 
uitgevoerd. Daarnaast werk je aan een eigen repertoire van 10 liedjes, die op een geluidsdrager moeten 
worden gezet. 
De volgende vaardigheden worden hierbij ontwikkeld: 

 toevoegingen die thuis horen bij jazz-repertoire 
 ingewikkelder ritmische patronen 
 melodielijn in de rechterhand spelen, terwijl de linkerhand akkoorden of basnoten speelt. Dit kan van 

toepassing zijn bij bijvoorbeeld  intro’s. 
 melodielijnfragmenten spelen tijdens een couplet of refrein die anders zijn dan de gezongen melodie. 

 
DOELSTELLING 
Aan het eind van de module: 

o ken je alle toevoegingen die horen bij jazz-repertoire en kun je deze toepassen in andere stijlen, zoals 
pop, kinderliedjes, R&B, sou, funky, etc.; 

o kun je een jazz-lied zingen en jezelf daarbij begeleiden; 
o beheerse je ingewikkelde ritmische patronen, zoals b.v. bossa nova; 
o beheers je 10 pop/jazz liederen die je opneemt op een CD. 

 
ORGANISATIE 
De les wordt individueel (25 m.p.w.) gegeven. 
Je laat horen waar je gedurende de week aan gewerkt hebt, dit vormt het uitgangspunt van de les. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de liederen, je docent adviseert m.b.t. geschiktheid van het 
liedrepertoire. 
 
TOETSING & AFSLUITING 
Examen in de vorm van een presentatie van drie liedjes waarbij je: 

 jezelf begeleidt 
 iemand anders begeleidt 
 een groep begeleidt 

 
De module is afgesloten als de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 
80%-regeling. 
 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
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Vak: KOORZANG 1 
Module: 1.4 Code: KC-DM-KZ1 ECTS: 3 
Docent: Lieke Broekhuijsen Contacttijd: 105 m.p.w. Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
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. 
 
INHOUD  
De koorles start met fysieke oefeningen gevolgd door 'inzing-oefeningen' met adem, resonans, kleur, intonatie en omvang. 
Hierna wordt repertoire ingestudeerd, hierbij wordt toegewerkt naar een eindpresentatie.  
Tijdens  de warming up, het inzingen en het repeteren leer je ook over de werkwijze van de docent en verschillende andere 
mogelijkheden voor het instuderen, deze ervaringen kun je later in de praktijk toepassen. Aan de hand van het repertoire 
wordt met het hele koor ook eenvoudige slagtechniek geoefend.  
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deze module: 
 heb je een koorrepertoire van uiteenlopende stijlen en genres, onder leiding van een dirigent, ingestudeerd en 

uitgevoerd; 
 kun je partijen zelfstandig instuderen; 
 heb je je vocaal ontwikkeld m.b.t. toonvorming, ritme, kleur, harmonie; 
 heb je inzicht ontwikkeld in het functioneren van een koor (als voorbeeld van een ensemble) en van een dirigent.  
 
ORGANISATIE 
In de vierde module zingen de eerste en tweedejaars studenten gezamenlijk 
 
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 3e jaar ingestudeerd. Voorafgaand aan de slotweek in 
juni worden de studenten (1e en 2ejaars) getoetst op de partijkennis.  
Tevens vindt er in januari en juni een gemeenschappelijke zangtoets plaats (vakken Zang/ Koor/ATV-solfège) waarin de 
voortgang wordt gemeten. 
 
De module is afgesloten als de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%-
regeling. 
 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Nader te bepalen 
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Vak: KOORZANG 2 
Module: 2.4 Code: KC-DM-KZ2 ECTS: 3 
Docent: Lieke Broekhuijsen Contacttijd: 105 m. p.w. Resultaatschaal: kwalificerende 

resultaten 
 
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. 
 
INHOUD  
De koorles start met fysieke oefeningen gevolgd door 'inzing-oefeningen' met adem, resonans, kleur, intonatie en omvang. 
Hierna wordt repertoire ingestudeerd, hierbij wordt toegewerkt naar een eindpresentatie.  
Tijdens  de warming up, het inzingen en het repeteren leer je ook over de werkwijze van de docent en verschillende andere 
mogelijkheden voor het instuderen, deze ervaringen kun je later in de praktijk toepassen. Aan de hand van het repertoire 
wordt met het hele koor ook eenvoudige slagtechniek geoefend.  
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deze module: 
 heb je een koorrepertoire van uiteenlopende stijlen en genres, onder leiding van een dirigent, ingestudeerd en 

uitgevoerd; 
 kun je partijen zelfstandig instuderen; 
 heb je je vocaal ontwikkeld m.b.t. toonvorming, ritme, kleur, harmonie; 
 heb je inzicht ontwikkeld in het functioneren van een koor (als voorbeeld van een ensemble) en van een dirigent.  
 beheers je de basisvaardigheden van slagtechniek; 
 
ORGANISATIE 
In de vierde module zingen de eerste en tweedejaars studenten gezamenlijk 
 
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 3e jaar ingestudeerd. Voorafgaand aan de slotweek in 
juni worden de studenten (1e en 2ejaars) getoetst op de partijkennis.  
Tevens vindt er in januari en juni een gemeenschappelijke zangtoets plaats (vakken Zang/ Koor/ATV-solfège) waarin de 
voortgang wordt gemeten. 
 
De module is afgesloten als de opdrachten met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%-
regeling. 
 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
Nader te bepalen 
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Vak: ALGEMENE THEORETISCHE VORMING 3 
Module: 1.4 Code: KC-DM-TL-ATV3 ECTS: 7 
Docent: Eric Albjerg 

Angeliki Ploka 
Contacttijd: 90 m. p.w. Resultaatschaal: cijfers 

 
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. 
De lessen ATV 3 zijn verdeeld in twee onderdelen: 
 POP/JAZZ – docent: Eric Albjerg 
 SINGING GAMES/METHODIEK – docent: Angeliki Ploka 
 
 
INHOUD  
POP / JAZZ  
Het repertoire bestaat uit zowel pop als jazz. Er wordt voornamelijk met opnames en koor-arrangementen 
gewerkt. Centraal staat het verder ontwikkelen van het harmonisch gehoor. Het materiaal is diatonisch met 
alle soorten chromatiek en modulaties, in zowel majeur als in mineur en in alle 12 toonsoorten. 
Daarbij alle stemmen kunnen zingen op solmisatienamen, trapcijfers, notennamen en akkoordtooncijfers. 
Solfège: improvisatie en transpositie; van blad zingen; guidelines en bas met opnames mee kunnen zingen en 
spelen. 
Gehoortraining: transcriberen van melodie en akkoorden (leadsheet). Eisen 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 4- en 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. 
SINGING GAMES/METHODIEK 
Bij ‘Singing games/methodiek’ leren studenten verschillende singing games kennen, ontwerpen en geven aan 
een groep en ontwerpen ze een activiteit voor het aanleren en ontwikkelen van solfège.  
De ervaringen worden gezamenlijk in de groep geëvalueerd en de verschillende activiteiten van elke student in 
de module wegen mee in de beoordeling.  
 
 
DOELSTELLING  
POP/JAZZ 
Aan het einde van deze module heb je: 

 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 

SINGING GAMES/METHODIEK 
Aan het einde van deze module:  
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 heb je een breed repertoire van liedjes en zangoefeningen opgebouwd dat je bij het lesgeven aan 
groepen kinderen kunt inzetten; 

 begrijp je het belang van zingen voor kinderen en hun muzikale ontwikkeling; 
 kun je nauwkeurig zingen en je stem op een goede manier inzetten bij het lesgeven;  
 begrijp je in welke situaties, bij welke leeftijdsgroep en met welke doelen repertoire kan worden 

ingezet; 
 ken je een breed scala aan activiteiten en spelletjes dat je bij de liedjes en zangoefeningen kunt 

inzetten;  
 ben je in staat om de liedjes op een duidelijke manier aan een groep aan te leren;  
 ben je in staat om een spelletje of activiteit te ontwikkelen bij een gegeven liedje;  
 kun je materiaal verzamelen voor je eigen onderwijssituatie;  
 ben je in staat om liedjes en activiteiten onder te brengen in een goed opgebouwde les;  
 begrijp je hoe je het repertoire kunt gebruiken om via gehoortraining lees- en schrijfvaardigheden te 

introduceren;  
 ben je in staat om, met gebruikmaking van je kennis uit de ATV-lessen, liedjes op gehoor te 

analyseren.  
 
TOETSING  
POP/JAZZ  
Solfège: 1 mondelinge toets.  
Gehoortraining: 1 schriftelijke toets. 
Harmonie aan de piano: 1 praktische toets. 
Harmonisatie: 1 schriftelijke toets. 
Harmonie: 1 mondelinge toets (akkoorden-leer), 1 schriftelijke toets en inleveren werk (zetting). 
Analyse: 1 schriftelijke toets 
Algemene eindtoets in juni: zingen van een jazz-standard met eigen begeleiding. 
 
SINGING GAMES/METHODIEK 
Tijdens de module krijgen studenten meerder mogelijkheden om onderstaande activiteiten uit te voeren. Deze 
worden gezamenlijk geëvalueerde en door de docent beoordeeld. 

 Een singing game aanleren aan een groep 
 Een singing game ontwerpen en aanleren aan een groep 
 Kennis over repertoire uit de lessen laten zien in de lessen 
 Een activiteit ontwerpen om solfège aan te leren en te ontwikkelen. 

 
WEGING & AFSLUITING (POP/JAZZ & SINGING GAMES/METHODIEK) 
3 cijfers POP/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.    
 
ORGANISATIE 
Groepslessen 
 
BENODIGD MATERIAAL 
POP/JAZZ: Materiaal uit de muziekliteratuur en musicweb.koncon.nl; readers "Solfège Jazz", "Voicings Jazz" en 
"Harmonisatie Jazz” 
 
SINGING GAMES: liedjes en spelletjes uit o.a. Singing Games and Rhymes van Lucinda Geoghegan 
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Vak: CULTURELE REIS 
Module: 2.2 Code: KC-DM-Cult3 ECTS: 4 
Docent: Lieke Broekhuijsen 

Suzan Overmeer 
e.a. 

Contacttijd: lang weekend en  
meetings met 
organiserend team 

Resultaatschaal: voldoende/ 
onvoldoende 

 
CONTEXT 
Het is van belang dat je als Docent Muziek (docent CKV) op de hoogte bent van de culturele activiteiten op het 
gebied van alle kunsten in de regio. Aan de ene kant voor je eigen ontwikkeling maar vooral ook voor het 
onderwijs dat je 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 tweedejaars studenten een cultureel programma op locatie opzetten voor de overige studenten van 
de afdeling. 
 
INHOUD  
Tijdens deze module organiseer je samen met medestudenten uit het tweede jaar een culturele reis voor 2e 
jaars studenten van de verkorte opleiding Docent Muziek. Samen kies je een culturele bestemming en één 
kunstdiscipline (naast muziek) uit en zet je een breed cultureel programma op voor vier dagen vol workshops, 
voorstellingen, bezichtigingen en opdrachten. 
 Je werkt zoveel mogelijk zelfstandig als team aan de volgende taken: 
 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 
Naast het uitvoeren van (disciplinegerichte) opdrachten en workshops is er aandacht voor de betreffende 
discipline op CKV-niveau en wordt samen met de docent CKV-materiaal bestudeerd. 
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van deelname aan en organisatie van de cultreis: 

 heb je je culturele ervaringen en inzichten in andere kunstdisciplines uitgebreid, ook in relatie tot de 
eigen discipline muziek; 

 heb je inzicht ontwikkeld in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV); 
 ben je in staat om zelfstandig opdrachten te ontwerpen voor de disciplines van CKV; 
 kun je een cultureel programma ontwerpen m.b.t. een kunstdiscipline voor uitvoering op een 

passende locatie; 
 kun je passende opdrachten verzinnen en vormgeven bij culturele activiteiten; 
 kun je leiding geven aan de uitvoering van een cultureel programma; 

 
ORGANISATIE 
Je gaat op cultreis en bent samen met medestudenten uit het tweede jaar verantwoordelijk voor de 
organisatie. 
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TOETSING & AFSLUITING 
Deelname en voldoende actieve participatie worden beoordeeld.  
De module is afgesloten als het werk met tenminste 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 je de module overdoen.  
 
BENODIGD MATERIAAL 
NVT 
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Vak: PROFIEL STAGE 
Module: 2.3 en 2.4 Code: KC-DM-PST4 ECTS: 8 
Docent: Stagecoach 

begeleider KC 
Suzan Overmeer  
Trix Gijsel 

Contacttijd: 62 x 60 min. Resultaatschaal: cijfers 

 
CONTEXT 
De stage vormt het hart van de opleiding, tijdens de stage train je (aspecten van) je toekomstige beroep.  
Je bezoekt verschillende onderwijstypen en oefent specifieke vaardigheden voor deze onderwijstypen. 
Bovendien krijg je een genuanceerd beeld van de diversiteit van het onderwijs, dit met het oog op de 
toekomstige keuze van het werkterrein.  
De profielstage is de afsluitende stage waarin je zo zelfstandig mogelijk functioneert. 
 
INHOUD  
De profielstage onderscheidt zich van de overige stages door een grotere zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. 
Er zijn twee perioden in deze profielstage: 
 de startfase: deze fase dient als inwerkperiode, waarbij je gaandeweg de taak van de muziekdocent ter 

plaatse overneemt. Het gaat om een periode van een paar weken. 
 de zelfstandige fase: tijdens deze fase werk je zo zelfstandig mogelijk; de muziekdocent begeleidt de stage 

‘op afstand’. Daar waar muziekdocent staat wordt ook educatief medewerker, etc. bedoeld. 
 
DOELSTELLING 
Aan het eind van de profielstage  
 ken je de realiteit van de beroepspraktijk; 
 kun je de handelingsvaardigheden, zoals benoemd bij de doelstellingen van voorgaande stagemodules, 

zelfstandig toepassen in de onderwijspraktijk; 
 ben je startbekwaam voor de praktijk van het muziekonderwijs. 
 
ORGANISATIE 
Je geeft voor 1 januari aan in welk onderwijstype je je profielstage wilt lopen.  
Tijdens het SVO – intervisie – wissel je ervaringen uit met medestudenten en bespreek je thema’s met 
betrekking tot de praktijk met je medestudenten en SVO-docent.  
 
TOETSING & AFSLUITING 
Aan het einde van de stageperiode rond je een complete verslaglegging af. Bovendien voeg je een supplement 
bij Reflectiedocument 2 (zie SVO4B) 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 de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
Indien je 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 je de module overdoen.  
 
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 
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Deze module valt binnen het keuzeprofiel 2e 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 (SVO4B). Aan het eind van deze module werk je 
voor de laatste keer aan Reflectiedocument 2.  
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Vak: PROFIEL METHODIEK – educatief materiaal 
Module: 2.3 Code: KC-DM-PMETH ECTS: 3 
Docent: Suzan Overmeer  Contacttijd: 100 m.p.w. Resultaatschaal: cijfers 

 
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. 
 
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).  
 
DOELSTELLING 
Aan het einde van dit traject: 
 heb je kennis en inzicht over/van/in de ‘ins & outs’ van educatief materiaal ontwerpen; 
 ben je in staat het proces te beschrijven, een product te ontwerpen (*) en andere producten te 

interpreteren en lesklaar te maken; 
 (*) ben je in staat educatief materiaal te ontwerpen dat: 

o geschikt is voor een vooraf vastgestelde doelgroep 
o voldoet aan vooraf vastgestelde criteria 
o geschikt is om door derden te worden uitgevoerd 

 
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 zelf ontworpen groepsopdracht bij een hoofdstuk uit Onderwijskundig ontwerpen of een 
onderwijskundig artikel. De toetsing geschiedt door de docent. Toetsdatum: okt-dec. 
2. Het educatief materiaal wordt beoordeeld. Dit geschiedt door de docent. Toetsdatum: april 
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 de opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan 
de 80%-regeling. 
 
Indien je 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 je 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. 
  



Docent Muziek Verkort             vakbeschrijvingen 
 

51 
 

Vak: PROFIEL ONDERWIJSPEDAGOGIEK - onderzoeksvaardigheden 
Module: 2.3 Code: KC-DM-POP ECTS: 3 
Docent: Martijn Mansvelder Contacttijd: 120 m.p.w. Resultaatschaal: cijfers 

 
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. 
 
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. 
 
DOELSTELLING 
 je kunt je onderwerp voor de openbare eindpresentie helder afbakenen en een heldere onderzoeksvraag 

fomuleren; 
 je kunt de juiste onderzoeksmethode kiezen en kent de belangrijkste kenmerken daarvan; 
 je kunt een realistisch onderzoeksplan ontwerpen. 
 
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 de 
opdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn beoordeeld en voldaan is aan de 80%-regeling. 
 
Indien je 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 je 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 4e studiejaar en is nauw verbonden met de 
overige profielmodules, met name Profiel Onderzoek.  
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Vak: PROFIEL ONDERZOEK – openbare eindpresentatie 
Module: 2.4 en 2.5 Code: KC-DM-POND ECTS: 12 
Docent: Martijn Mansvelder 

Suzan Overmeer  
Contacttijd: Individuele 

begeleiding 
Resultaatschaal: cijfers 

 
CONTEXT 
Het studieprogramma 4e jaar bestaat uit een algemeen deel (30 EC) en een profieldeel (30 EC).  
Je maakt een keuze uit vier profielen en bepaalt en organiseert een groot deel van de inhoud van het 
profieldeel, 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, zijn uiteindelijk voor het functioneren in alle praktijken verrijkend. 
 
INHOUD  
Uitgebreide informatie over de inhoud is te vinden in de handleidingen van de vier profielen: 
 handleiding Profiel PO 
 handleiding Profiel VO1 
 handleiding Profiel VO2 
 handleiding Profiel BsMe 
 
DOELSTELLING 
Het onderzoek is opgebouwd uit twee verschillende delen: 
 oriëntatiedeel in de vorm van een artikel voor Kunstzone 
 eindpresentatie (Openbare Eindpresentatie) 
 
Voor elk van deze delen zijn aparte doelen beschreven in de handleiding van het betreffende profiel. 
 
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. 
 
 


