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Opleiding bachelor Klassieke muziek 
 

Afdelingsstaf 
 
Arnold Marinissen  hoofd klassiek         arnold.marinissen@ahk.nl 
Michel Dispa    beleidsadviseur        michel.dispa@ahk.nl 
Will Jansen    programmacoördinator      will.jansen@ahk.nl 
Dorine Jansma    studieadviseur klassiek      dorine.jansma@ahk.nl 
Marianne Berenschot  projectleider        marianne.berenschot@ahk.nl 
 

Opleidingsgegevens 
 
Studielast 
240 studiepunten 
 
Studieduur 
4 jaar voltijd 
 
Voertaal 
Nederlands en Engels 
 
CROHO‐code 
34739 (B Muziek) 
 
Graad 
Bachelor of Music 
 

CvA‐Missie 

 
Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) leidt musici op voor het nationale  en internationale werkveld,  op 
het allerhoogste niveau.  Het CvA biedt hiertoe bachelor‐  en masteropleidingen in alle genres, een 
docentenopleiding en de nationale  opleiding  voor jong toptalent.  Het CvA is door dit complete  aanbod van 
genres en trajecten  een volledige  afspiegeling van het actuele muzieklandschap. Hierdoor  speelt het een 
actieve rol in het vormgeven van het nationale  en internationale muziekleven, nu en in de toekomst. 
 

CvA‐Visie 
 
Het CvA is het grootste en meest veelzijdige conservatorium in Nederland. Met een populatie van zo’n 
twaalfhonderd zeer getalenteerde studenten, een uitstekend docentencorps en gesitueerd in het hart van 
Amsterdam, is het in staat op te leiden voor het topsegment van het nationale en internationale werkveld. 
 
Het CvA heeft ‘excellent opleiden’ als uitgangspunt. Vanuit de eigen muzikale en artistieke identiteit is de 
musicus, opgeleid aan het CvA, in staat zich aan te passen en richting te geven aan het werkveld, dat 
voortdurend in ontwikkeling is. Cultureel ondernemerschap staat daarbij hoog in het vaandel en vormt al meer 
dan tien jaar een substantieel onderdeel van het curriculum. Dit wordt constant herijkt, uiteraard in nauw 
overleg met de beroepspraktijk. 
 
Het muziekveld is per definitie internationaal. Dat geldt ook voor de studenten‐ en docentenpopulatie. Het 
CvA stimuleert studenten en docenten letterlijk en figuurlijk hun grenzen te verleggen, hun ontwikkeling aan 
te scherpen door ontmoetingen met andere toptalenten, en een internationaal netwerk op te bouwen. 
Daarbij kunnen zij profiteren van samenwerkingsovereenkomsten en uitwisselingsprogramma’s met de meest 
vooraanstaande muziekvakopleidingen in Europa, de Verenigde Staten en Brazilië. 
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Leerdoelen ‐ competenties 
 
De leerdoelen van de opleiding Muziek zijn landelijk vastgesteld en te onderscheiden in drie domeinen: 
•  artistiek competentiedomein 
•  vaktechnisch competentiedomein 
•  professioneel‐maatschappelijk competentiedomein 
 
Binnen die domeinen zijn negen competentiegebieden beschreven: 
•  Visie en creativiteit 
•  Communicatie 
•  Vermogen tot samenwerken 
•  Het ambacht 
•  Analytisch vermogen 
•  Omgevingsgerichtheid 
•  Ondernemerschap 
•  Innovatie 
•  Methodisch en reflectief handelen 
 
Bij het afstuderen heeft de student alle in het overzicht genoemde competenties verworven. In het 
navolgende schema staan per competentiegebied de specifieke competenties, met daarbij de cijfercode 
waarnaar in de vakbeschrijvingen (blz.9 e.v.) verwezen wordt. 
 
 
 

 
1 

 
Artistiek competentiedomein 

 
1.1 
 
1.1.1 
 
1.1.2 

 
Visie en creativiteit: De musicus is artistiek gedreven en is in staat om opvattingen en overtuigingen op het eigen 
vakgebied te verwerven en die te communiceren in de muzikale beroepspraktijk. 
heeft een muzikaal‐artistieke persoonlijkheid verworven die het mogelijk maakt om door middel van expressieve taal en
een professionele gedrevenheid te musiceren 
bezit het vermogen om scheppend en/of herscheppend om te gaan met diverse muzikale concepten, stijlen en 
interpretatievormen en deze musicerend vorm te geven. 

 
1.2 

 
1.2.1 
1.2.2 

 
Communicatie: De musicus kan zijn handelen in verschillende contexten effectief en efficiënt over brengen en de 
artistieke betekenis van muziek uitdragen naar anderen. 

verkent artistieke mogelijkheden in interactie met doelgroepen 
kan zich, al dan niet met anderen, presenteren 

 
1.3 
 
1.3.1 

 
Vermogen tot samenwerken: De musicus is in staat om samen met andere betrokkenen een actieve bijdrage aan een 
gezamenlijk product of proces te leveren. 
heeft de sociale en communicatieve vaardigheden om in verschillende muzikale samenwerkingsvormen te participeren 
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2 

 
Vaktechnisch competentiedomein 

 
2.1 

 
2.1.1 
 
2.1.2 
 
2.1.3 
 
2.1.4 
2.1.5 

 
Het ambacht: De musicus onderhoudt een breed scala aan vaktechnische kennis en vaardigheden, die hem in staat 
stellen zowel binnen de nationale als de internationale beroepspraktijk te functioneren. 

heeft de beschikking over een onderscheidend muzikaal voorstellingsvermogen en hanteert dit ondersteunend in 
praktijksituaties 
beschikt over de muzikale instrumentaal/vocale competenties om muziek uit een gekozen repertoiregebied, met kennis 
van de historische en stilistische context, tot klinken te brengen 
beheerst voldoende repertoire (solo/band/ensemble/koor/orkest) om te kunnen functioneren in een professioneel kader
is in staat zich nieuw repertoire eigen te maken 
heeft kennis van het gebruik van of omgang met relevante randvoorwaarden 

 
2.2 
2.2.1 
 
2.2.2 

 
Analytisch vermogen: De musicus kan muziek (cognitief) ontleden. 
is in staat auditief en/of genoteerd aangeboden muziek op basis van inzicht in ritmische, melodische en harmonische 
structuren en vormen te analyseren en van daaruit te interpreteren en uit te voeren 
beschikt over kennis van de relevante muziekliteratuur, de historische en stilistische context van de uitvoeringspraktijk, en 
is in staat deze doelgericht toe te passen 

 

 
3 

 
Professioneel‐maatschappelijk competentiedomein 

 
3.1 
3.1.1 
 
3.1.2 
 
3.1.3 

 
Omgevingsgerichtheid: De musicus is alert op ontwikkelingen in de samenleving en integreert deze in zijn muziekpraktijk.
kan verbanden leggen tussen zijn eigen artistieke functioneren, de ontwikkelingen in de muziek en de andere 
kunstdisciplines en de maatschappelijke context 
is in staat zijn muzikale activiteiten te plaatsen in het perspectief van de muziek uit verschillende tradities, stijlperioden, 
culturen en regio’s 
is in staat om te participeren in het muziekleven en in contact te treden met musici, publiek en potentiële opdrachtgevers

 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

 
Ondernemerschap: De musicus kan zelfstandig vorm geven aan een professioneel bestaan binnen de muziekwereld. 
kan functioneren als cultureel ondernemer van zijn eigen producties. 
presenteert zichzelf en zijn muzikaal product (inhoudelijk, organisatorisch en financieel) aan mogelijke afnemers 
neemt een professionele houding aan in contacten met opdrachtgevers en afnemers 

 
3.3 
 
3.3 

 
Innovatie: De musicus is in staat om het eigen vakgebied te verkennen en ermee te experimenteren, wat tot uiting komt 
in innovatieve muzikale processen en producties. 
toont een onderzoekende houding gericht op verdere ontwikkeling in het vakgebied en de context hiervan 

 
3.4 
 
3.4.1 
 
3.4.2 

 
Methodisch en reflectief handelen: De musicus is in staat om methodisch en professioneel te handelen, kan hierop 
reflecteren en is zelfstandig, en met en voor anderen, in staat tot terugkoppeling. 
beschikt over voldoende vakkennis, inzicht en ervaring om de eigen artistieke prestaties kritisch te beschouwen en op 
basis daarvan de kwaliteit permanent te evalueren en deze verder te ontwikkelen 
is in staat realistische doelen te stellen, te plannen en planmatig te werken en is in staat te reflecteren op zijn handelen 

 
3.5 
 
3.5.1 
 
3.5.2 
 
3.5.3 
3.5.4 

 
Didactiek: De musicus kan onderwijsleersituaties zo inrichten en uitvoeren dat leerlingen optimaal worden gestimuleerd 
om te leren. 
beschikt over didactische en methodische kennis, inzicht en vaardigheden om de relevante leersituaties voor te bereiden,
uit te voeren en te evalueren 
is in staat zowel kort als langlopende leertrajecten te ontwerpen gericht op de mogelijkheden en ambities van de 
doelgroepen 
is in staat om ensembles op het niveau van de amateuristische muziekbeoefening te coachen 
is in staat speel‐ en oefenmateriaal te ontwerpen dan wel te arrangeren voor verschillende leersituaties 
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Algemene opbouw studieprogramma 
 
Beschrijving van de opleiding 
 
Het Conservatorium van Amsterdam biedt voor welhaast alle denkbare instrumentale en vocale hoofdvakken 
uit de traditionele westerse muziek een breed scala aan afstudeerrichtingen aan op het gebied van klassieke 
muziek, oude muziek en hedendaagse muziek, of een combinatie daarvan. Daarnaast leidt de vooraanstaande 
compositieafdeling zelfstandige innovatieve musici op, die zich de techniek eigen hebben gemaakt om hun 
artistieke ideeën te verklanken en daarmee een positie in het internationale werkveld te verwerven. 
Dirigenten kunnen zich op het CvA toeleggen op ensemblevormen als het symfonieorkest, koordirectie of op 
het leiden van harmonie‐ en fanfareorkesten. Ook een opleiding tot specialist in de Theorie der Muziek 
behoort tot het hoofdvakaanbod van het Conservatorium van Amsterdam. 
 
De opleiding biedt de student kans en ondersteuning om zich, in internationale concurrentie, optimaal op de 
gedifferentieerde arbeidsmarkt voor te bereiden en/of op een daarop toegesneden specialistische 
masteropleiding. In dat kader is het mogelijk om vanaf bachelor jaar 3 tussen twee verschillende profielen te 
kiezen.  Naast het standaard Profiel Performer Allround, betreft dit het Profiel Performer Educator, 
waarbinnen uitgebreid extra aandacht wordt besteed aan de muziekpedagogische en educatieve vaardigheden 
van het hedendaagse performersvak. Binnen deze beide profielen wordt gestreefd naar een maximaal op de 
individuele student aansluitende inkleuring. 
 
Naast individuele hoofdvaklessen worden er groepslessen gegeven en voorspeelavonden en 
presentatiemomenten gehouden, Binnen elk hoofdvakcluster (snaren, toetsen, koper enz.) worden er 
projecten en masterclasses georganiseerd. In steeds meer hoofdvakgroepen wordt er bovendien een vorm van 
‘teamteaching’ toegepast. Studenten volgen bovendien vanaf het eerste bachelorjaar een uitgewerkt 
kamermuziekprogramma waarbij de coaching verzorgd kan worden door zowel de eigen docent als collega‐
hoofdvakdocenten, aangevuld met specialisten op muziektheoretisch of muziekhistorisch gebied. 
 
Door middel van participatie in orkest‐ en ensembleprojecten is er volop gelegenheid praktijkervaring op te 
doen. Naast het symfonieorkest zijn er speciale blazers‐, strijkers‐ en slagwerkensembles, het Sweelinck 
Barokorkest en het Score Collective voor hedendaagse en de nieuwste muziek. Het repertoireorkest repeteert 
van september t/m december elke drie weken een nieuw repertoirestuk, in de tweede lesperiode vinden er, 
deels in samenwerking met het Nationaal Jeugd Orkest, twee orkestprojecten plaats. Dirigenten zijn zowel 
gerenommeerde gasten als docenten van het Conservatorium van Amsterdam. 
 
Naast de eerdergenoemde profielkeuze in bachelor 3 kan men zich in het onderdeel 'vrije ruimte' in het derde 
en vierde jaar naar keuze verder verdiepen in historische uitvoeringspraktijk, kamermuziek, hedendaagse 
muziek, jazz of niet‐westerse muziek. Door het volgen van keuzevakken kunnen studenten het lespakket 
muziektheoretische vakken nog nauwer aan laten sluiten bij hun hoofdvakstudie. 
 
Uiteraard wordt het hele programma vanaf het eerste studiejaar onderbouwd met een stevig programma aan 
theoretische vakken en muziekgeschiedenis. Zonder die kennis van theorie en context is het moeilijk om 
gefundeerde en verantwoorde artistieke en stilistische keuzes te maken in de uitvoeringspraktijk. Ook wordt er 
in de bachelorfase een gedegen basis gelegd voor een toekomstig functioneren als docent en wordt er 
uitgebreid aandacht besteed aan het verwerven van een positie als artistiek ondernemer in het toekomstige 
werkveld. Daarnaast wordt er in het onderwijsprogramma aandacht besteed aan gezond musiceren, oftewel 
Healthy Musicianship.   
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Structuur van de studie 
 
De bachelorstudie Muziek bestaat uit vier studiejaren. Elk jaarprogramma kent een studielast van 60 
studiepunten (EC). De studie is opgebouwd uit een propedeutische fase (eerste studiejaar) en een hoofdfase 
(tweede t/m vierde studiejaar).  
 
Het propedeutisch jaar heeft een oriënterend/selecterend karakter en wordt afgesloten met een 
propedeutisch examen ten aanzien van het gehele propedeutische studieprogramma. Per hoofdvak staat in 
deze studiegids vermeld welke hoofdvakspecifieke propedeuse‐eisen van toepassing zijn. Zeer belangrijk is om 
te weten, dat bij onvoldoende resultaat in de propedeuse een Negatief Bindend Studieadvies (NBSA) gegeven 
kan worden. Een student die dit advies krijgt, kan niet verder studeren aan dezelfde opleiding van het CvA. 
 
Tijdens de hoofdfase (het tweede t/m vierde studiejaar) worden de verplichte vakken ten minste jaarlijks 
beoordeeld of getoetst door middel van tentamens. Het studietraject wordt in nauw overleg met de 
hoofdvakdocent uitgestippeld.  In jaar 3 van de bacheloropleiding wordt gekozen tussen twee profielen: het 
Profile Performer Allround of het Profile Performer Educator.  De studie instrumentale/vocale hoofdvakken 
wordt na vier jaar afgesloten met het diploma Bachelor of Music. Dit geldt ook voor de hoofdvakken 
Compositie, Directie  en Theorie der Muziek. 
 
De globale invulling van het programma is in de tabel hieronder weergegeven. De specifieke invulling per 
hoofdvak kan verschillen, onderstaand schema dient vooral ter indicatie van het algemene aanbod. De vakken 
zijn onderverdeeld in vijf vak‐categorieën. Alleen bij hoofdvak ‘Theorie der Muziek’ worden enkele van deze 
standaard enigszins afwijkende vak‐categorieën toegepast. 
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Beschrijving van de vijf vak‐categorieën 

 

Hoofdvak en hoofdvakgebonden praktijkvakken 

 

Deze vakken hebben allemaal direct betrekking op het hoofdvak. Hier wordt gewerkt ‘met het instrument in 

de hand’. Naast individuele hoofdvaklessen worden er groepslessen gegeven en voorspeelavonden en 

masterclasses georganiseerd. De studenten werken in het vak Body & Mind aan bewustwording ten aanzien 

van hun fysieke en mentale interactie met hun instrument. Bespelers van een melodie‐instrument en 

vocalisten worden bovendien begeleid en gecoacht door een correpetitor. Dit valt onder het hoofdvak en staat 

dus niet apart vermeld in het overzicht. Studenten volgen vanaf het eerste jaar een uitgewerkt 

kamermuziekprogramma, waarin ook de muziektheoretische en muziekhistorische context van het repertoire 

aan bod komt en nemen deel aan het jaarlijkse kamermuziekfestival in april. Bespelers van orkestinstrumenten 

maken gedurende hun studie met een steeds grotere frequentie kennis met het orkestrepertoire in o.m. de 

lessen partijstudie. Dit vak wordt zowel in sectieverband, als in groepsverband en soms individueel 

onderwezen. 

 

Samenwerken en in ensembleverband musiceren vormt een belangrijke vaardigheid in de brede 

beroepspraktijk van de musicus. Naast de eerdergenoemde Kamermuziek, Partijstudie, Koor en 

Ensembleleiding A vormen (grote) ensembles een uitgelezen kans om de benodigde competenties op te doen 

en te trainen. Naast orkestprojecten en de wekelijkse orkestklas zijn er speciale strijkers‐, blazers‐ en 

slagwerkensembleprojecten. Voor het opdoen van specifieke ensemblevaardigheden op het gebied van Oude 

of Nieuwe muziek, kan er in de hogere studiejaren worden deelgenomen aan het Sweelinck Barok Orkest  of 

aan het Score Collective. Dirigenten en coaches van genoemde orkesten en ensembles zijn zowel vaste 

docenten van het CvA als gerenommeerde gasten. Naast voornoemde projecten met grote ensembles, vinden 

er ook thematische projecten en festivals plaats rond een bepaalde componist, stijl, kunstvorm of instrument, 

soms ook gezamenlijk musicerend met hoofdvak‐ en/of gastdocenten. Bij dergelijke projecten komt ook de 

muziekhistorische context steeds vaker aan bod.  

 

Aanvullende praktijkvakken 

 

Deze vakken betreffen praktische musiceervakken, doch in het algemeen met/op een ander instrument dan 

het eigen hoofdvak. Ze dienen ter verbreding van het inzicht, de kennis en de vaardigheden als musicus en als 

toekomstig beroepsbeoefenaar. In de pianolessen komen zowel aspecten van de praktische harmonie, als het 

begeleiden van leerlingen in een toekomstige lespraktijk aan bod. In de koorklas worden zowel de vocale 

vaardigheden gestimuleerd, het gehoor gescherpt, de stijl‐ en repertoirekennis uitgebreid als het gezamenlijk 

musiceren getraind. Bij het vak Ensembleleiding A verwerft de student basale kennis en vaardigheden om een 

ensemble te leiden, een vaardigheid die in een latere les‐ en speelpraktijk van node is. Met het 

instrumentaal/vocaal bijvak kan de student de kennis en vaardigheden op een ander instrument dan het eigen 

hoofdvak ontwikkelen. Hierbij kan gekozen worden voor het verder ontwikkelen van de pianistische of vocale 

vaardigheden als vervolg op de eerste twee studiejaren van bijvak piano of koor, of voor kennismaking met 

een aan het hoofdvak verwant instrument, dan wel met de historische pendant van het eigen hoofdvak. 

 

Theorie en Geschiedenis 

 

Met behulp van de in de tabel genoemde theorie‐ en geschiedenisvakken wordt het muzikale 

voorstellingsvermogen en de muzikale waarneming van de student verder ontwikkeld. De student onderbouwt 

hiermee ‘de  taal der muziek’ en versterkt daarmee het muzikale bewustzijn. Het verwerven  van kennis van 

muziektheorie en – geschiedenis dragen substantieel bij tot bewustwording ten aanzien van de relevante 

context bij het door de student te (be)studeren en uit te voeren hoofdvakrepertoire.  
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Bij de eerder beschreven vak‐categorie  Hoofdvak en hoofdvakgebonden praktijkvakken vindt dikwijls een 

geïntegreerde aanpak plaats van het musiceren en de muziektheoretische en muziekhistorische component. 

Met name in jaar 3 van de bacheloropleiding krijgt ook de hedendaagse muziek veel aandacht. Daarnaast 

maakt de student in dat jaar verplichte keuzes uit een divers aanbod van onderwerpen op zowel 

muziektheoretisch als muziekhistorisch gebied, alsook uit verschillende varianten van de beoefening van 

schrijfkunst. Daarmee kan de student zoveel mogelijk anticiperen op de verdere ontwikkeling van de eigen 

ambities en talenten. 

 

Ondernemerschap en Educatie 

 

Het beroep van musicus in de klassieke muziek is al jaren in heftige veranderingen verwikkeld. Excellent 

kunstenaarschap is uiteraard nog steeds een vanzelfsprekende en noodzakelijke kwalificatie voor een 

geslaagde beroepscarrière, maar is tegelijk dikwijls nog ‘slechts’ een voorwaarde daarvoor. Naast de 

topcompetenties als musicus en podiumkunstenaar, is kennis en inzicht in het werkveld cruciaal om kansen te 

zien en te benutten en daarmee de eigen beroepspraktijk in de samenleving te verankeren. Om de 

vaardigheden te trainen die de professionele praktijk aan de musicus  stelt, is er een speciaal studieprogramma 

ontwikkeld: De Ondernemende  Kunstenaar. Voor een deel van de lessen worden gespecialiseerde 

gastdocenten uitgenodigd. Dit programma wordt ondersteund door de website  www.beroepkunstenaar.nl, 

die is ontwikkeld in samenwerking met Kunstenaars&Co.  

 

De student bepaalt voor een belangrijk deel zelf hoe hij/zij de ontwikkeling tot ondernemend kunstenaar 

vormgeeft. De vakken Oriëntatie op studie en beroep (Ba‐1), Basis Ondernemerschap (Ba‐2) en het van 

Ondernemerschap (Ba‐3 en 4) dragen wezenlijk bij aan de vorming van de student tot kansrijk speler op de 

arbeidsmarkt, zonder dat de integriteit van de muzikale persoonlijkheid onder druk hoeft te komen te staan. 

 

In de huidige beroepspraktijk komt welhaast elke musicus in contact met het educatieve veld. Grote 

podiumartiesten geven masterclasses en lecture recitals en de orkestmusicus vult een deel van zijn activiteiten 

met educatieve programma’s. Met het bachelordiploma Muziek van het CvA verkrijg je een ‘bevoegdheid’ voor 

lesgeven op een muziekschool of centrum  voor kunstzinnige vorming en het biedt ook een basis voor het 

opzetten van een bloeiende eigen lespraktijk. Het basispakket van onderwijskundige vakken bestaat In Ba‐2 uit 

Methodiek van het eigen instrument, Onderwijskunde en Stage. In Ba‐3 kan de student door middel van het 

Profiel Performer Educator kiezen voor een omvangrijk verbredings‐ en verdiepingstraject in educatie.   

 

Overig 

 

Deze categorie betreft het keuzeprogramma. In het onderdeel ‘vrije ruimte’ in het derde en vierde jaar kan 

men zich naar keuze verder verdiepen in bijvoorbeeld historische uitvoeringspraktijk, hedendaagse muziek, 

jazz of niet‐westerse muziek, wereldmuziek, improvisatie, live‐electronics, studiotechniek of in een aan het 

hoofdvak gerelateerde bijvakinstrument. Ook een extra verdieping op theoretisch of onderwijskundig gebied is 

mogelijk. Door het volgen van keuzevakken kunnen studenten zich explicieter voorbereiden op meer 

specifieke aspecten van hun toekomstige individuele beroepspraktijk en/of op een vervolgstudie in het (CvA)‐

masterprogramma. 
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Vakbeschrijving per hoofdvak 
 

Compositie 
 

Studieleider Compositie, Directie en Theorie der Muziek: Michiel Schuijer (michiel.schuijer@ahk.nl) 

 

Introductie 

 

De compositieafdeling van het Conservatorium van Amsterdam richt zich op het avontuur van de allernieuwste 

muziek en het creëren van nieuw repertoire. De compositieafdeling staat voor: 

* artistieke openheid 

* diversiteit qua genres 

* diversiteit qua esthetiek 

* het artistieke traject van de student is uitgangspunt 

* integratie van muziek uit andere culturen 

 

Een van de aantrekkelijke kanten van deze studie aan het CvA is dat de muziek die studenten componeren ook 

wordt uitgevoerd: door medestudenten in de maandelijkse Nieuwe Muziek Arena en in practica met 

professionele musici in de reguliere concertpraktijk, zoals in samenwerking met het Nieuw Ensemble, het Atlas 

Ensemble en Asko|Schönberg. 

 

De compositiestudie is gericht op de ontwikkeling van de creatieve aanleg, veelzijdigheid en originaliteit van de 

compositiestudent. In de individuele hoofdvaklessen wordt veel aandacht gegeven aan het aanleren van 

praktische vaardigheden zoals het schetsen, uitwerken en afronden van muzikale ideeën, het instrumenteren 

voor vocale en instrumentale bezettingen en het gebruiksklaar maken van partituren. In de elektronische 

studio leert de student diverse facetten van het componeren van elektronische muziek. 

  

Naast muziektheoretische bijvakken volgen de studenten ook de algemene en gespecialiseerde 

vervolgcursussen en de bijvakken instrumentatie, en muziekesthetiek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

lessen te volgen in improvisatie en in een tweede instrument naast het bijvak piano. 

 

In het wekelijkse componistenforum worden studenten in de gelegenheid gesteld met elkaar van gedachten te 

wisselen en worden componisten van buiten de school uitgenodigd om lezingen te geven over hun werk. In 

speciale workshops kunnen de studenten hun eigen werken uitproberen.  

 

Gedurende het hele jaar zijn er speciaal voor de afdeling georganiseerde lunchconcerten ‐ de Nieuwe Muziek 

Arena ‐ waar kamermuziekstukken ten gehore worden gebracht. Bovendien worden eind april speciale 

presentatieconcerten van de compositieafdeling georganiseerd. Daar wordt onder meer opgetreden door het 

‘Score Collective’ (Ensemble voor Nieuwe Muziek van het Conservatorium van Amsterdam), dat zich ook ten 

doel stelt zoveel mogelijk werken van studenten uit te voeren. 
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Bachelor Compositie 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Jorrit Tamminga (j.tamminga@ahk.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

In februari/maart (zie voor exacte data onze website) dienen ten minste drie partituren ingestuurd te zijn. 

Deze kunnen desgewenst vergezeld gaan van een cd/dvd‐opname. De enige vereiste is dat het om drie 

composities gaat die representatief zijn voor je werk. 

 

Op basis van de partituren wordt de kandidaat wel of niet uitgenodigd voor een toelatingsgesprek, waarin 

de partituren, motivatie, plannen met de studie, etc. worden besproken. Alle kandidaten krijgen na indiening 

zo spoedig mogelijk bericht of men wordt uitgenodigd. De bachelorkandidaten die een gesprek krijgen, 

worden tevens ingedeeld voor een theorietest als onderdeel van de toelatingsprocedure. 

 

Het gesprek vindt plaats met enkele docenten van de vakgroep compositie. Je ingestuurde werk wordt 

besproken en er wordt gesproken over je artistieke en persoonlijke doelen in relatie tot de opleiding, je 

achtergrond/vooropleiding, je motivatie, je verwachtingen en overige zaken die jij of de docenten relevant 

achten om te bespreken. Kandidaten moeten de theorietest afleggen, welke echter geen complexe analyse 

bevat.  Een of meerdere instrumenten kunnen bespelen zal je zeker van nut nu zijn tijdens je studie en bij het 

componeren, maar is bij toelating geen harde eis. 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

Studenten Compositie krijgen van een of meer hoofdvakdocenten een wekelijkse individuele les. Daarnaast 

zijn er lessen in diverse bijvakken die er alle op zijn gericht de technische vaardigheid in het vak te 

ontwikkelen. Net als de studenten van de instrumentale hoofdvakken krijgen de compositiestudenten een 

algemene inleiding in de vakken harmonie en analyse, solfège, algemene muziekleer en geschiedenis. Over de 

gehele studieperiode gespreid volgen de studenten bovendien negen verschillende theoretische en/of 

historische keuzeonderdelen 

 

Er wordt een speciaal belang gehecht aan de ontwikkeling van de technische kanten van het vak. 

Iedere donderdag vindt het Componistenforum plaats, waarin studenten hun werken presenteren en 

bespreken en waarin gastcomponisten worden uitgenodigd. De stukken die de studenten schrijven, kunnen 

worden uitgevoerd in de serie concerten van de Nieuwe Muziek Arena die gegeven worden op iedere eerste 

donderdag van de maand. In het voorjaar staat het Kamermuziekweekend geprogrammeerd, waarin 

studenten hun composities kunnen laten uitvoeren door hun instrumentale collega's 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

In het eerste jaar krijgen de studenten  speciaal op het schrijfwerk toegesneden vakken als Notatiekunde en 

instrumentenkunde. De  jaarcursus wordt afgesloten met een of twee composities. 

 

Propedeutisch examen 

 

De  jaarcursus wordt afgesloten met een of twee composities. 

 

Tweede jaar 

 

Op te vragen bij vakgroepcoördinator 

 

Derde jaar 

 

In het derde jaar is er het vak Analyse voor componisten, waarin partituren worden geanalyseerd vanuit de 

invalshoek van de componisten. In het derde studiejaar moet er een keuze worden gemaakt tussen 

Elektronische muziek of Microtonale compositie. 

 

Vierde jaar 

 

De compositiestudenten volgen in het vierde jaar  de cursus Ensembleleiding. Er is een speciale cursus Live‐ 

elektronica waarin samen met een speler een instrumentaal‐elektronische compositie wordt gemaakt in de 

Steim‐studio. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

  

In het derde en vierde jaar worden de studenten in de gelegenheid gesteld samen te werken aan de 

eindexamenwerkstukken van een student van de dansopleiding en/of de filmacademie, onder begeleiding van 

een docent van de betreffende academies en een van het conservatorium. 

 

Eindexamen 

 

De compositiestudie wordt afgesloten met een half of heel concert met eigen werk. 
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Docenten 

 

Richard Ayres hoofdvak 

Wim Henderickx  hoofdvak 

Willem Jeths hoofdvak 

Joël Bons compositie interculturele muziek, fundamentals 

Jorrit Tamminga elektronische compositie 

Fabio Nieder gastdocent 

Theo Verbey instrumentatie, instrumentenkunde 

Jacob Slagter ensembleleiding 

Michel Khalifa notatiekunde 

Rafael Reina hedendaagse muziek door niet‐westerse technieken 

Jos Zwaanenburg  inleiding elektronische muziek, hedendaagse muziek door niet‐westerse technieken 
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Directie 
 

Studieleider Compositie, Directie en Theorie der Muziek: Michiel Schuijer (michiel.schuijer@ahk.nl) 

 

Orkestdirectie 
 

Introductie 

 

Dirigeren is een fascinerend én raadselachtig muzikaal beroep.  

Fascinerend omdat de dirigent in staat moet worden geacht een (grote) groep musici te leiden en te 

inspireren. En omdat het repertoire waarover we beschikken ongelooflijk rijk en veelkleurig is. Beethovens 

Vijfde is een dirigenten‐must. Maar minder befaamd en hedendaags repertoire zijn even belangrijk. 

 

Raadselachtig is het vak ook. Sommige van de grootse dirigenten hadden een slagtechniek die ‐ zo niet 

onduidelijk ‐ toch op zijn minst onorthodox was. Perfectie in samenspel, dynamiek en zuiverheid is al zeer 

lastig na te streven, maar artistieke perfectie bestaat niet, en wordt zeker niet bereikt door grote en 

bewonderde maestro's simpelweg te kopiëren. 

 

Het begin van de directiestudie vereist al enkele duidelijke kwaliteiten: een goed gehoor, vaardigheid in de 

omgang met mede‐musici, stijlgevoel, psychologisch inzicht, sensibiliteit én (het lijkt in tegenspraak) 

incasseringsvermogen. Maar: het allerbelangrijkste is natuurlijk een muzikaliteit die hoort bij een bezeten, 

gedisciplineerde en authentieke persoonlijkheid. 

 

Dat maakt het pad dat de opleiding nastreeft zo ongelooflijk boeiend. Klinkklare oplossingen zijn er vrijwel 

niet. Zelfs technische problemen zijn enigszins variabel en afhankelijk van de persoonlijke fysiek en motoriek 

van de student. Nieuwsgierigheid en gretigheid zijn eerste vereisten. Voor deze studie moet je flitsend zijn én 

serieus, en met flexibiliteit op je strepen durven staan. We staan open, maar leggen de lat hoog! 

 

Bachelor Orkestdirectie 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Ed Spanjaard  

 

Toelatingseisen 

 

Verdere vereisten: 

* blijk geven van enige vaardigheid in het pianospel 

* een deel uit een sonate en een voordrachtstuk spelen 

* enige vaardigheid tonen in het spelen van partituren aan de piano 

* een gehoortest ondergaan, waarbij je inzicht in muzikale structuren wordt getoetst 

* blijk geven van geschiktheid voor het hoofdvak, hetgeen wordt getest aan de hand van een repetitie. Van 

tevoren wordt gemeld welk repertoire. 
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Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Hoofdvak orkestdirectie richt zich in de bachelorfase op de veelzijdige amateur‐ en semi‐professionele praktijk 

en in het masterprogramma op de praktijk van de beroepsorkesten en ‐ensembles. Allereerst wordt naast een 

grondige leerschool om de techniek van het dirigeren te kunnen beheersen veel aandacht besteed aan een 

brede theoretische scholing. Veel aandacht wordt gegeven aan de praktische aspecten van het dirigent‐zijn: 

het repeteren en organiseren, het omgaan met musici, het programmeren van optredens. Daar waar mogelijk 

wordt de aankomende dirigent binnen het Conservatorium van Amsterdam ingezet, zowel voor de eigen 

ervaring als voor die van medestudenten. Van de student orkestdirectie wordt verwacht dat hij over een brede 

muzikale ontwikkeling beschikt, die in het verloop van de studie vanuit het orkest‐ en ensemblerepertoire 

verder verdiept wordt. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* hoofdvaklessen 

* dirigeertechniek 

* literatuur 

* koorpracticum 
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* bijvak piano en bijvak strijkinstrument 

 

Propedeutisch examen 

 
Propedeuse: het tonen van een heldere slag, een soepel gebaar en een duidelijk muzikale uitstraling in het 
werken met live‐spelende musici. Voorts een gedurende het jaar getoond hebbende ‘bezetenheid’ voor het 
vak die zich uit in geregeld concertbezoek, voldoende kennis over repertoire en analytisch inzicht. 
 

 

Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar. 

 

Derde jaar  

 

Zie eerste jaar. 

 

Vierde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

De keuzemogelijkheden voor orkestdirectie zijn nog in voorbereiding. Zie ook het algemene aanbod aan 

keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

Meer informatie over de hoofdvakstudie en de exameneisen is verkrijgbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger. 

 

Eindexamen 

 

In praktijksituatie aantonen het vermogen om een afwisselend programma (werken uit tenminste twee 
verschillende muzikale stijlen én een begeleiding) met overtuiging ten uitvoer te brengen. Bovendien het 
kunnen leiden van een opbouwende repetitie, d.w.z. zonder veel praten, met een expressief gebaar en eigen 
ideeën ‐ uiteraard voortkomend uit de partituur ‐, gebaseerd op gevoel voor klank en structuur. 
 

Docenten 

 

Ed Spanjaard hoofdvak, 

Lucas Vis groepsles 
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Koordirectie 
 

Introductie 

 

Het vak van koordirigent is opgebouwd uit een aantal specialismen die elk hun specifieke eisen stellen. De 

combinatie van het hoofdvak koordirectie met een ander hoofdvak wordt aangeraden.  

 

Bachelor Koordirectie 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Jos Vermunt (post@josvermunt.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

Het toelatingsexamen bestaat uit de volgende onderdelen: 

theoretisch onderdeel (25 minuten): 

* gehoor 

* muzikaal niveau, instrumentaal of vocaal 

* pianospel: minimaal een Bachkoraal kunnen spelen 

* literatuurinzicht, affiniteit met Frans, Duits en Engels 

 

praktisch onderdeel (25 minuten): Muziekstuk instuderen met vocaal ensemble, minimaal vierstemmig, te 

kiezen uit drie opgegeven partituren. Kandidaten worden getoetst op o.a. repetitietechniek, slagtechniek, 

vocaliteit, uitstraling en gehoor. 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

 

De basis van het studieprogramma vormt natuurlijk een degelijke studie van zowel technische vaardigheden 

als van het koorrepertoire door de eeuwen heen. De studenten koordirectie worden ingedeeld als zanger bij 

de projecten van het Kamerkoor. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* hoofdvaklessen 

* dirigeertechniek 

* literatuur 

* koorpracticum 

* bijvak piano 

 

Propedeutisch examen 

 

Propedeuse: het tonen van een heldere slag, een soepel gebaar en een duidelijk muzikale uitstraling in het 
werken met een vocaal ensemble. Voorts een gedurende het jaar getoond hebbende ‘bezetenheid’ voor het 
vak die zich uit in geregeld concertbezoek, voldoende kennis over repertoire en analytisch inzicht. 
 

Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar. 

 

Derde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

 

Vierde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

De keuzemogelijkheden voor koordirectie zijn nog in voorbereiding. Zie ook het algemene aanbod aan 

keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

Meer informatie over de hoofdvakstudie en de exameneisen is verkrijgbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger. 

 

Eindexamen 

 
In praktijksituatie aantonen het vermogen om een afwisselend programma (werken uit meerdere muzikale 
stijlperiodes) met overtuiging ten uitvoer te brengen. Bovendien het kunnen leiden van een opbouwende 
repetitie,  met een expressief gebaar en eigen ideeën ‐ uiteraard voortkomend uit de partituur ‐, gebaseerd op 
gevoel voor het vocale idioom en voor klank en structuur. 
 

Docenten 

 

Jos Vermunt hoofdvak 

Jos van Veldhoven uitvoeringspraktijk 

Geerth Berghs bijvak zang/koordirectie 
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Directie harmonie‐ en fanfare 

 

Introductie 

 

Hoofdvak Directie Harmonie/Fanfare richt zich op het leiding geven aan blaasorkesten in de amateursector.  

 

Bachelor Directie harmonie en  fanfare 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Danny Oosterman (danny.studiooosterman@gmail.com) 

 

Toelatingseisen 

 

* het voor‐dirigeren van een door het conservatorium opgegeven compositie uit het hafa‐repertoire 

* bekendheid met de blaas‐ en slaginstrumenten voor zover deze in hafa voorkomen 

* inzicht in de samenstelling van een partituur en conductor 

* bedrevenheid in het spelen van een blaasinstrument 

* een gehoortest ondergaan, waarbij je inzicht in muzikale structuren wordt getoetst 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Naast een uitgebreid pakket theoretische vakken en partituurspel bestaat de hoofdvakstudie uit de 

onderdelen dirigeertechniek, orkestscholing, instrumentenleer, literatuurkennis en instrumentatie. Deze 

vakken maken deel uit van het hoofdvak. 

Een belangrijk onderdeel van de studie vormen de stagelessen, waarin onder leiding van de docent met een 

aantal bestaande amateurorkesten wordt gewerkt. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Praktisch gedeelte 

* dirigeertechniek: houding, dirigeertechniek 

* repertoire: niveau t/m afdeling uitmuntend 

  

Theoretisch gedeelte 

* orkestscholing: orkestbezetting internationaal, instrumentenkunde, repetitietechniek 

* repertoirekennis: nationaal 

* geschiedenis: ontwikkeling blaasmuziek 

* stage 

 

Propedeutisch examen 

 

* repeteren werk uit Ha/Fa‐literatuur met twee piano's 

* korte mondelinge toetsing theoretische kennis 

(25 minuten totaal) 

 

Tweede jaar 

 

Praktisch gedeelte 

* dirigeertechniek: houding, dirigeertechniek 

* repertoire: niveau t/m 'ere'‐afdeling 

 

Theoretisch gedeelte 

* orkestscholing: orkestbezetting internationaal, instrumentenkunde, repetitietechniek 

* repertoirekennis: nationaal en (globaal) internationaal 

* geschiedenis: ontwikkeling blaasmuziek, repertoire, instrumenten 

* instrumentatie: vervaardigen van een aantal instrumentaties voor de gangbare Ha/Fa/Bra‐bezettingen. De 

opgaven komen uit de piano‐ of orgelliteratuur. 

* stage. Studenten dienen zelf, buiten het conservatorium, praktische activiteiten te ontplooien, welke door de 

hoofdvakdocent worden bezocht. 

 

Overgangstentamen 

* repeteren werk uit Ha/Fa‐literatuur met twee piano's 

* korte mondelinge toetsing theoretische kennis 

(25 minuten totaal) 

 

Derde jaar 

 

Praktisch gedeelte 
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* dirigeertechniek: houding, dirigeertechniek 

* repertoire: niveau t/m afdeling superieur, begeleiding solisten en koren 

 

Theoretisch gedeelte 

* orkestscholing: orkestbezetting internationaal, instrumentenkunde, repetitietechniek 

* repertoirekennis: nationaal en internationaal 

* geschiedenis: ontwikkeling blaasmuziek, repertoire, instrumenten 

* instrumentatie: vervaardigen van een aantal instrumentaties voor de gangbare bezettingen. De opgaven 

komen uit de piano‐ of orgelliteratuur. 

* stage Studenten dienen zelf, buiten het conservatorium, praktische activiteiten te ontplooien, welke door de 

hoofdvakdocent worden bezocht. 

 

Overgangstentamen 

* repeteren werk uit Ha/Fa‐literatuur met twee piano's 

* korte mondelinge toetsing theoretische kennis 

(25 minuten totaal) 

 

Vierde jaar 

 

Praktisch gedeelte 

* dirigeertechniek: volledig beheersen 

* repertoire: volledig beheersen 

 

Theoretisch gedeelte 

* orkestscholing: volledig overzicht 

* repertoirekennis: volledig overzicht 

  

* geschiedenis: volledig overzicht 

* instrumentatie: vervaardigen van een aantal instrumentaties voor de gangbare bezettingen. De opgaven 

komen uit de piano‐ of orgelliteratuur. 

* stage Studenten dienen zelf, buiten het conservatorium, praktische activiteiten te ontplooien, welke door de 

hoofdvakdocent worden bezocht. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

 Zie het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. Studenten die 

Directie Ha/Fa als tweede hoofdvakstudie volgen, kunnen worden vrijgesteld voor de vrije ruimte. 

 

Eindexamen 

 

Afsluitend examen 'Praktijkdiploma' 

* repeteren 1 werk uit Ha/Fa‐literatuur met amateur‐harmonieorkest (25 minuten) 

* uitvoeren 1 werk uit Ha/Fa‐literatuur met amateur‐harmonieorkest 

* mondelinge toetsing theoretische kennis (45 minuten) 

* beoordeling instrumentatie(s) (vooraf in te leveren): 1 partituur voor de gangbare bezetting van het 

moderne harmonieorkest. Extra instrumentaties voor fanfare of brassband zijn mogelijk. De opgaven komen 

uit de piano‐ of orgelliteratuur, de instrumentaties dienen te worden vervaardigd op basis van de 

uitvoeringsmogelijkheden van amateurorkesten. 
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Docenten 

 

Danny Oosterman hoofdvak 

Jan Schut hoofdvak 
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Hout 
 

Studieleider Hout: Jan Kouwenhoven (j.kouwenhoven@planet.nl) 

 

Blokfluit 
 

Introductie 

 

Gewoonlijk wordt bij blokfluit vrijwel direct gedacht aan de rol van het instrument in het beginnend 

muziekonderwijs. De sterke interesse in oude muziek en tegelijkertijd de uitbreiding van het hedendaagse 

repertoire hebben de blokfluit de laatste veertig jaar echter een volledig andere dimensie gegeven. Op de 

internationale concertpodia hebben met name deze facetten van het blokfluitrepertoire veel aandacht 

gekregen. In combinatie met hernieuwde pedagogische mogelijkheden van het instrument vormt dit een 

uitdaging voor de aankomende blokfluitist. Aangezien naast het uitdiepen van het Oude Muziek‐repertoire 

veel aandacht wordt besteed aan een vergaande exploratie van de hedendaagse literatuur, wordt van de 

speler dan ook grote flexibiliteit en vindingrijkheid verlangd. 

 

Als je liefde voor het instrument zover gaat dat je er voor gekozen hebt een professionele opleiding tot 

docent of uitvoerend musicus te volgen, dan heb je geen boodschap aan het imago waarmee het instrument 

doorgaans te kampen heeft. Je hebt besloten je grenzen te verleggen en hebt vertrouwen in de toekomst van 

de blokfluit. Als je die uitdaging wilt aangaan, kun je de geschikte kandidaat zijn om een studie aan het 

Conservatorium van Amsterdam te beginnen, of ‐ als je al studeert ‐ hem hier te voltooien. 

 

Het Bloksysteem: garantie voor een brede en complete opleiding. Het ‘BLOK’, opgezet in de jaren zeventig 

door Walter van Hauwe en Kees Boeke en voor vele blokfluitisten in binnen en buitenland inmiddels een 

begrip, heeft vanaf het begin een internationaal leerlingen‐publiek weten aan te trekken. De huidige 

blokfluitdocenten aan het Conservatorium van Amsterdam, hebben een uniek en veelomvattend 

lesprogramma samengesteld dat de opleiding tot een zeer brede en complete blokfluitstudie maakt. 

 

Je krijgt les volgens het in Amsterdam ontwikkelde Bloksysteem: maandelijks een lesblok van vijf 

aaneengesloten dagen waarin alle onderdelen van de hoofdvakstudie aan bod komen. Alle lessen en 

activiteiten zijn in principe openbaar en worden collectief gevolgd door alle studenten. Het lesaanbod bestaat 

onder andere uit individuele en ensemblelessen, technieksessies, historische ontwikkeling en methodiek, 

elektronica, lezingen, literatuurbesprekingen, stagelessen en studentenconcerten. Het programma. Naast de 

tien lesblokken vinden er aanvullende activiteiten plaats, zoals lezingen, workshops (met bijvoorbeeld een 

blokfluitbouwer, of een componist), en een driedaags project (speciale onderwerpen met gastdocenten). 

 

Je kunt de situatie waarin je studeert misschien het best vergelijken met een non‐stop masterclass. Aan bod 

komen zowel speeltechnische zaken als meer interpretatieve aspecten, historische naast hedendaagse 

literatuur, zowel in solistisch verband als in homogeen blokfluitconsort en/of heterogeen 

kamermuziekensemble. Alle studenten, of ze nu al vijf jaar studeren of net aan hun eerste jaar begonnen zijn, 

werken samen in de lessen. Ieder draagt zijn eigen repertoire aan, met eigen specifieke problemen. Daardoor 

leer je niet alleen van je docenten, maar ook van elkaar, terwijl met de onderwerpen die ter tafel komen een 

breed spectrum wordt gevormd van wat er in de blokfluitliteratuur voorhanden is. 

 

(Oud‐) blokfluitstudenten van het CvA spelen in The Royal Wind Music. 

 

De blokfluitafdeling heeft een eigen website. Zie www.blokamsterdam.info voor meer informatie. 
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Bachelor Blokfluit 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Jorge Isaac (isaac@visisonor.net) 

 

Toelatingseisen 

 

Naast vanzelfsprekend een grote affiniteit met het instrument wordt tevens een grondige algemene kennis 

van de blokfluitliteratuur vereist. Breng dit tot uiting in een programma van 20 minuten waaruit ‐ in overleg ‐ 

een keuze kan worden gemaakt. Daarnaast wordt vaardigheid in het van blad lezen en uit het hoofd spelen 

verlangd. 

  

Voorbeelden 

 

16e en 17e eeuw 

* ricercare van Giovanni Bassano of Aurelio Virgiliano 

* gediminueerd chanson van Girolamo Dalla Casa of Francesco Rogniono 

* suite van Matthew Locke 

 

18e eeuw 

* fantasia 

* prelude 

* concert (uit het hoofd) 

* triosonate 

 

hedendaags 

* atonaal werk gecomponeerd voor tenor solo 

* improvisatie met gebruikmaking van de gegevens die beschreven staan op: 

www.ahk.nl/fileadmin/afbeeldingen/muziek/klassiek/blokfluitmuziekvoorbeeld.jpg 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

 

De docenten van de vakgroep Blokfluit hebben hun lessen georganiseerd in een bloksysteem ('Blokfluitblok'): 

maandelijks een lesblok van een week waarin alle onderdelen van de hoofdvakstudie aan bod komen. 

Het eerste jaar van de bachelorstudie, het propedeusejaar, is een breed algemeen jaar, waarin de basis wordt 

gelegd voor het vervolg van de studie. Aan bod komen zowel specifieke speeltechnische zaken als meer 

interpretatieve aspecten, historische naast hedendaagse literatuur, zowel in solistisch verband als in 

homogeen blokfluitconsort en/of heterogeen kamermuziekensemble.  Het rijk gevarieerde pakket 

ondersteunende vakken is onlosmakelijk verbonden met, en wordt gelijkwaardig gesteld aan, het praktische 

deel van de studie. De Bloklessen zijn zodanig samengesteld dat de overige wekelijkse lessen van het rooster 

gevolgd kunnen blijven worden. Het praktische gedeelte wordt na vier jaar afgesloten met een recital.  

Gedurende de studie behoort een individuele profilering tot de mogelijkheden. Ook kunnen bepaalde 

uitgesproken talenten en ambities een voortgezette studie rechtvaardigen. In principe volgen blokfluitisten het 

bijvak piano. Indien mogelijk, kan op verzoek van de student in plaats hiervan klavecimbel of orgel worden 

gekozen. Zie voor blokfluit ook de informatie over de projecten van de afdeling Oude Muziek. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Technieklessen (jaar 1, 2, 3 en 4) 
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Tijdens de Blok‐weken wordt dagelijks een groepsles besteed aan specifieke blokfluittechnische problematiek. 

 

Kamermuziek (jaar 1, 2, 3 en 4) 

Zonder de ontwikkeling tot individueel speler, eventueel als solist, te veronachtzamen, wordt in het bijzonder 

veel aandacht geschonken aan samenspel in de breedste zin van het woord. Zowel het hedendaagse repertoire 

in al zijn schakeringen ('klassiek modern', bepaalde jazzstijlen, improvisaties, elektronica, etc.) als de 

historische literatuur (barokke kamermuziek, Engels en Duits consort‐repertoire, etc.), in de meest 

uiteenlopende bezettingen en samenstellingen, worden maandelijks ten gehore gebracht. De resultaten 

worden regelmatig op openbare concerten uitgevoerd. 

 

Propedeutisch examen 

 

Praktisch overgangstentamen 

 

Tweede jaar 

 

Technieklessen en Kamermuziek, zie eerste jaar 

 

Methodiek (jaar 2 en 3) 

In de methodieklessen worden pedagogische aspecten uitgebreid op theoretische en analytische wijze 

benaderd. 

 

Bouw en geschiedenis (jaar 2 en 3) 

De historische ontwikkeling van het instrument wordt bestudeerd aan de hand van traktaten, de historische 

blokfluitliteratuur, instrumentenbouw en iconografisch materiaal. 

 

Gedurende het gehele cursusjaar worden tevens eenmaal per maand openbare lessen en lezingen gegeven 

door studenten die zich gedurende het tweede studiejaar op het gebied van methodiek en historische 

ontwikkeling in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd. Deze specialisatie wordt uiteindelijk afgerond in 

de vorm van een werkstuk/leerplan in combinatie met de praktische afsluiting. 

 

Elektronica (jaar 2 en 3) 

Nieuwe vormen van interactie en communicatie in de maatschappij dringen het vlak van Performing Arts 

binnen onder de naam ‘nieuwe media’. Een veelheid aan digitale software heeft inmiddels nieuwe standaards 

gezet wat betreft de manier waarop visuele en auditieve materialen op het podium gecreëerd worden. 

Dankzij de interesse van verscheidene spelers en componisten, heeft de blokfluit een potentiële ontwikkeling 

doorstaan als een modern medium van interpretatie in de wereld van live electronics & multimedia. 

De student wordt geconfronteerd met vraagstukken die bij de praktijk van elektronica en nieuwe media aan de 

orde komen: op welke wijze dragen elektronische middelen bij aan de ontwikkeling van een eigen geluid? In 

hoeverre komt de nadruk te liggen op de techniek van het spelen van een instrument? Wat zijn de 

mechanismen en scheppingsprocessen die fundamenteel zijn voor compositie en improvisatie? 

Speciale aandacht wordt besteed aan hedendaagse blokfluitmuziek met gebruik van (live) elektronica, en eigen 

elektroakoestische improvisaties. Het BLOK heeft een complete elektronicaset, waaronder: laptop, 

luidsprekers, mengtafel, effecten, MIDI‐apparatuur, interfaces, bekabeling, enz. 

 

Derde jaar 

 

Technieklessen en Kamermuziek, zie eerste jaar 

Methodiek, Bouw en geschiedenis, Elektronica, zie tweede jaar 
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Arrangeren voor blokfluitensemble  

De omvangrijke muziekliteratuur, variërend van bijvoorbeeld een middeleeuwse frottola, een Engelse 

consortsong en een fuga van Bach tot een compositie van Kodály, Berio, Reich of Thelonious Monk, biedt de 

geëngageerde blokfluitist talloze mogelijkheden het repertoire op zinvolle wijze uit te breiden. Daarnaast 

wordt aandacht besteed aan het arrangeren van literatuur geschikt voor toepassingen binnen het huidige 

muziekonderwijs. Gedurende het tweede jaar van de cursus wordt tevens gebruikgemaakt van sequencers en 

muzieknotatiesoftware (Score, Finale of Sibelius). 

De resultaten van de cursussen Uitvoeringspracticum en Arrangeren worden in een gezamenlijke uitvoering 

gepresenteerd en beoordeeld. 

 

Vierde jaar 

 

Technieklessen en Kamermuziek, zie eerste jaar 

Harmonie in de historische uitvoeringspraktijk en continuospel, zie derde jaar 

 

Keuzemogelijkheden vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* harmonie in de historische uitvoeringspraktijk en continuospel. 

* cursus live‐electronics 

* cursus niet‐westerse technieken 

* historische uitvoeringspraktijk: bijvak barokinstrument (traverso, gamba etc.) 

Zie ook de algemene toelichting keuzemogelijkheden vrije ruimte in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Het praktische gedeelte wordt na vier jaar afgesloten met een recital van 60 minuten, met breed repertoire 

en verschillende bezettingen. Gedurende de studie behoort een individuele profilering tot de mogelijkheden. 

Ook kunnen bepaalde uitgesproken talenten en ambities een voortgezette studie rechtvaardigen. Zie voor 

details de Studiegids Master. 

 

Docenten 

 

Jorge Isaac hoofdvak, methodiek 

Erik Bosgraaf hoofdvak 
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Panfluit 
 

Introductie 

 

Panfluit maakt op het Conservatorium van Amsterdam deel uit van de klassieke afdeling. In de lessen wordt 

gewerkt aan een veelzijdige techniek, die de speler in staat stelt te voldoen aan een specifiek klankbeeld en 

esthetiek van een bepaalde stijl en/of periode. Er wordt gebruikgemaakt van al het repertoire dat tot op heden 

voor het instrument geschreven is en er wordt gewerkt aan het uitbreiden ervan. Dit wordt aangevuld met niet 

autonome composities en stijlen. 

Studenten panfluit krijgen wekelijks één uur privéles en maandelijks een groepsles van vier uur. Jaarlijks 

vinden er vijf voorspeelmiddagen/avonden plaats waarin kennis en vaardigheden in praktijk kunnen worden 

gebracht, die vervolgens klassikaal worden geëvalueerd. 

Er wordt nauw samengewerkt met de blokfluitafdeling. Op aanvraag krijgen de studenten les van een 

blokfluitist die ingaat op de muzikale en eventueel interpretatieve aspecten van een voorbereid werk. 

 

Eens per jaar wordt, al dan niet onder leiding van een student orkestdirectie, een ensemblewerk ingestudeerd 

waarin minstens één panfluit is vertegenwoordigd, bijvoorbeeld Hoketus van Louis Andriessen, Bint van 

Cornelis de Bont of Miho Wan van André Douw. Jaarlijks wordt in samenwerking met een andere vakgroep, 

bijvoorbeeld orgel, gitaar en/of compositie, een project opgezet dat afgesloten wordt met een concert. 

 

Bachelor Panfluit 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Matthijs Koene (mgkoene@xs4all.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

De kandidaat speelt een programma van twintig minuten. Technische eisen: 

* alle majeur‐ en mineurtoonladders en drieklanken, in de verschillende liggingen 

* trefzekerheid van alle intervallen binnen het octaaf 

* het kunnen realiseren van verschillende articulaties, staccato, portato en legato 

* beheersing van het middenrif 

 

Van groot belang is het aantonen van affiniteit met eigentijdse muziek. Bij voorkeur bestaat het programma uit 

minstens twee autonome werken voor panfluit. Er kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt uit de 

volgende werken: 

* Kjell Hählen ‐ Etude 1 ‐ 2 ‐ 3 

* Maarten Schumacher ‐ Agalma 

  

* Harald Genzmer ‐ Sonate für Panflöte solo; uitgeverij Muskal Verlag 

* Tuomo Teirilä ‐ Panflute solo: 

1) Mäntypistiäinen 

2) Kaalimato 

* Theo Loevendie ‐ Entrance Music 1 

 

Behalve autonoom repertoire kunnen een of meerdere voordrachtswerken voor melodie‐instrument, al dan 

niet als onderdeel van een grotere bezetting, ten gehore worden gebracht. Indien gekozen wordt voor meer 

dan één werk, dan bij voorkeur uit verschillende stijlperioden en toonsoorten, bijvoorbeeld: 

* Béla Bartók ‐ Roemeense dansen 
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* Astor Piazzolla ‐ Café 1930 

* Heitor Villa‐Lobos ‐ Distribution des fleurs 

* Joseph Haydn ‐ Londens trio 

 

Studieprogramma 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

In het eerste jaar van het bachelorprogramma maakt de student grondig kennis met de basistechnieken van 

het instrument: houding, ademsteun, embouchure, coördinatie en articulatie. Hierdoor ontwikkel je een 

natuurlijke omgang met het instrument en een pure, neutrale klank, die de basis vormen voor het vervolg 

van de studie. Daarnaast komen muzikale, meer interpretatieve aspecten aan bod. Er wordt gebruikgemaakt 

van repertoire waarin deze aspecten aan bod komen en dat wordt uitgevoerd op de 

voorspeelmiddagen/avonden. De optredens op deze middagen en avonden worden na het concert besproken 

in de vakgroep. 

 

Propedeutisch examen 

 

Tweede jaar 

 

De basistechniek als beschreven in het eerste jaar wordt uitgebreid met buitengewone speelwijzen (extended 

techniques). Muzikale en interpretatieve aspecten en samenspel worden belangrijker. De student neemt deel 
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aan het kamermuziekprogramma en stelt zelf een ensemble in gemengde bezetting samen. Ieder jaar wordt 

minstens één werk naar keuze uitgevoerd in het kader van de kamermuziektentamens. Ook krijgt de student 

methodieklessen waarin pedagogische aspecten uitgebreid op theoretische en analytische wijze worden 

benaderd. 

 

Derde jaar 

 

Als eerste en tweede jaar. Het derde jaar wordt gebruikt om de technische vaardigheden te consolideren. Het 

zwaartepunt ligt nu op het ontwikkelen van stilistische differentiatie op het gebied van de uitvoeringspraktijk 

gerelateerd aan repertoire‐ of tijdgebonden technieken en klankvorming. 

 

Vierde jaar 

 

Gedurende het jaar wordt in de hoofdvak‐ en groepslessen aan het eindexamenprogramma gewerkt. Op de 

voorspeelmiddagen worden delen uit het programma gepresenteerd. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* cursus live‐electronics 

* cursus niet‐westerse technieken 

 

Eindexamen 

 

De student doet eindexamen in de vorm van een openbaar concert van vijftig minuten, waarin hij/zij een 

evenwichtig programma speelt. 

 

Docenten 

 

Matthijs Koene hoofdvak 
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Fluit 

 

Introductie 

 

Wil je een fluitist zijn in deze tijd dan is veelzijdigheid een vereiste. Zie je jezelf in een orkest, of in een 

kamermuziekensemble, zie je jezelf daarnaast ook lesgeven of experimenteren met nieuwe expressievormen 

en samenwerken met andere disciplines? Al deze facetten kan je als fluitist ontwikkelen op het 

Conservatorium van Amsterdam. 

 

Het Conservatorium van Amsterdam biedt een opleiding tot fluitist waarin je gedurende je bachelor‐ en 

masteropleiding verschillende kanten van het musicus zijn kunt onderzoeken. Doordat de drie docenten elk 

met hun eigen rijke, maar ook zeer verschillende achtergrond, samenwerken in een teamteachmodel, krijg je 

als student alle mogelijkheden om je te ontwikkelen en je eigen weg te vinden. De docenten: Marieke 

Schneemann, voormalig solofluitiste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlands Blazers 

Ensemble, speelt nu als soliste en als kamermusicus. Kersten Mc Call, solofluitist van het Koninklijk 

Concertgebouw Orkest, solist en kamermusicus. Vincent Cortvrint, piccoloist van het Koninklijk 

Concertgebouw Orkest. Alle drie nationaal en internationaal actief. 

 

Je krijgt elke maand drie lessen van je eigen docent, de vierde les wordt gegeven door een van de andere twee 

docenten. Maandelijks zijn er voorspeelavonden en groepslessen gegeven door steeds een andere docent met 

een specifieke thema. 

 

De fluitafdeling staat voor een allround opleiding, muzikaal open minded mogen zijn naast een gedegen 

technische training, met als doel slagvaardige, veelzijdige fluitisten te laten afstuderen. Naast de wekelijkse 

privéles krijg je een orkestpartijenklas gegeven door Kersten McCall en een techniekles gegeven door Vincent 

Cortvrint, ook zal daar het piccolospelen aan de orde komen. Marieke Schneemann coacht en organiseert  het 

blaaskwintettenprogramma. Ook krijg je van klarinettist Harmen de Boer les. In een vast blaaskwintet spelen 

geeft je de mogelijkheid met andere blazers in technisch en muzikaal opzicht te leren samenspelen, ervaring 

op te doen met het sociale en organisatorische aspect van de kamermuziekcultuur en je netwerk uit te 

breiden. Er is een wekelijkse vaste repetitietijd, een maal per maand een les, twee maal per jaar een concert 

en een masterclass door het Orlando Quintet. 

 

De moderne fluitist is op de hoogte van alle stijlen tussen barok en eigentijdse muziek. Er bestaat dan ook de 

zeer aan te bevelen mogelijkheid om naast je Bachelor fluitstudie bijvak Traverso te doen bij de twee top 

traversospelers Marten Root en Jed Wentz. 

 

Elk jaar wordt er een masterclass gegeven door een internationaal befaamde fluitist, de afgelopen jaren waren 

dat enkele jaren achtereen Peter‐Lukas Graf en Andras Andorjan. Met Jacques Zoon wordt nu ook een band 

opgebouwd. 

 

Bachelor Fluit 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Kersten McCall (kerstenmccall@gmail.com) 

 

Toelatingseisen 
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* drie etudes, te kiezen uit bijvoorbeeld Th. Böhm ‐ Etudes op. 26 of op. 32; J. Andersen ‐ op. 15; L. Droust ‐ 

Etudes célèbres 

* sonate van G.F. Händel of een sonate van een vergelijkbare moeilijkheidsgraad, bijvoorbeeld J.S. Bach ‐ 

sonate in g‐mineur; J.M. Leclair ‐ sonate in G‐majeur 

* twee voordrachtstukken naar keuze, bij voorkeur uit verschillende stijlperioden, bijvoorbeeld A. Honegger ‐ 

Danse de la chèvre; Ch. M. Widor ‐ Romance et scherzo 

 

Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden: 

* individueel hoofdvakles (techniek, etudes en repertoire uit alle perioden) 

  

* methodiek (onderwijskunde) 

* kamermuziek, gegeven door diverse docenten 

* orkestrepertoire en deelname aan orkestprojecten 

* repertoireklas, wisselend gegeven door alle docenten 

 

Eerste jaar/propedeuse 
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* wekelijks 1 uur privéles en groepsles (hoofdvak) 

* groepsles voor alle fluitisten 

* het eerstejaars blazersensemble o.l.v. Bas Pollard. 

 

Propedeutisch examen 

 

Propedeutisch examen aan het eind van het eerste studiejaar, duur 20 minuten 

 

Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar. 

* kamermuziek: onder leiding van docenten kamermuziek moeten twee kamermuziekwerken worden 

ingestudeerd 

* overgangstentamen van 20 minuten. 

 

Derde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

* methodiekles en examen in december 

* orkestspelles (partijstudie/auditietraining) 

* wekelijks partijstudie houtblazers door Bas Pollard 

* kamermuziek: onder leiding van docenten kamermuziek moeten twee kamermuziekwerken worden 

ingestudeerd 

* aan het eind van het studiejaar examen partijstudie (15 partijen) 

* overgangstentamen van 20 minuten 

 

Vierde jaar 

 

* privéles, groepsles en maandelijkse voorspeelavonden (hoofdvak) 

* vervolg partijstudieles voor diegenen die het examen hebben gehaald en zich willen specialiseren; piccolo 

verplicht 

* wekelijks partijstudie houtblazers door Bas Pollard 

* kamermuziekles 

* deelname aan orkestprojecten 

* techniekexamen in december: 6 etudes 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

historische uitvoeringspraktijk: het bijvak traverso (docenten Marten Root en Jed Wentz) kan eventueel met 

andere vakken van de afdeling Oude Muziek gecombineerd worden. Het is ook mogelijk met moderne fluit 

interpretatielessen bij de traversodocenten te nemen; informatie: coördinator Oude Muziek. Ook mogelijk: 

extra partijstudie, voor vierdejaars die partijstudie afgesloten hebben. 

 

Eindexamen 

 

eindexamen: stukken uit diverse perioden, waaronder een kamermuziekwerk 

 

Docenten 
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Kersten McCall hoofdvak 

Vincent Cortvrint hoofdvak en piccolo  

Marieke Schneemann hoofdvak 

Raymond Honing methodiek 

Harrie Starreveld workshop nieuwe muziek 

Jed Wentz traverso 

Marten Root traverso 

Bas Pollard ensembles en partijstudie houtblazers 
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Hobo 
 

Introductie 

 

De hobovakgroep bestaat uit tien tot twaalf studenten afkomstig van over de hele wereld, verspreid over de 

bachelor‐ en de masteropleiding. Naast de wekelijkse hoofdvakles maken voorspeelavonden, orkestspellessen, 

groepslessen over techniek of adembeheersing maar ook over onderwerpen als afstelling van het mechaniek 

en onderhoud, en een wekelijkse rietenavond deel uit van het studieprogramma. Alle studenten volgen tevens 

blaasensemble‐ en kwintetlessen. Ook spelen ze mee in de vele orkest‐ en ensembleprojecten die het CvA 

organiseert en zijn er volop mogelijkheden tot het spelen van kamermuziek in uiteenlopende bezettingen.  

 

Het curriculum biedt veel ruimte aan hedendaagse muziek en technieken. Voor de zeer gevorderde spelers is 

er een speciaal moderne‐muziekensemble, Score Collective, dat nauw samenwerkt met de compositieafdeling 

en dat meerdere keren per jaar professionele concerten geeft in zalen als het Muziekgebouw aan 't IJ.  

 

Ook voor wie zich wil ontwikkelen in de historische uitvoeringspraktijk biedt het studieprogramma vele 

mogelijkheden, zoals les van de barokhobodocent op de barok‐ of op moderne hobo. De afdelingen Klassiek en 

Oude Muziek werken nauw samen; zo organiseren de barokhoboklas en de moderne hoboklas gezamenlijke 

voorspeelavonden en andere activiteiten, zoals een bezoek aan de muziekafdeling van het Rijksmuseum.  

 

Regelmatig nodigt de vakgroep beroemde hoboïsten uit als gastdocent. Zo gaven onlangs Heinz Holliger, Alexei 

Ogrintchouk, Lucas Macias Navarro, Pauline Oostenrijk, Miriam Pastor en Roland Perrenoud masterclasses. 

Alexei Ogrintchouk en Hans Wolters staan gepland om komende tijd een masterclass te geven. Miriam Pastor 

Burgos, de althoboïste van Koninklijk Concertgebouworkest, is aangetrokken om als vaste gastdocent 

althobolessen te geven. 

 

Bachelor Hobo 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Dorine Jansma (dorine.jansma@ahk.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

* toonladders met drie voortekens over twee octaven gespeeld 

* twee etudes van verschillend karakter, bijvoorbeeld Besozzi, Ferling ‐ op. 31, of Karg‐Elert 

* een voordrachtstuk, bijvoorbeeld A. Marcello ‐ concert in d; F. Geminiani ‐ sonate in e; J. Haydn ‐ concert, 

eerste deel; E. Eichner ‐ concert in C; N. Rimsky‐Korsakov ‐ Variaties op een thema van Glinka; H. 

Andriessen ‐ Ballade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Studieprogramma 

 

 
 

 

 

Algemeen 

 

Er zijn maandelijkse groepslessen gedurende de gehele studie 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Elke week volg je: 

* individuele lessen van de hoofdvakdocent 

* samenspel met correpetitor 

* het eerstejaars blazersensemble o.l.v. Bas Pollard 

* bijvak piano 

* eerstejaars koor 

* theorieprogramma 

* oriëntatie op studie en beroep 

* kamermuziekprojecten met homogene ensembles 

* rietlessen onder begeleiding 
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* technieklessen, partijstudie 

 

Propedeutisch examen 

 

aan het eind van het eerste studiejaar, duur twintig minuten. Repertoire: twee etudes en twee 

voordrachtsstukken van verschillend karakter. 

 

Tweede jaar 

 

Elke week volg je: 

* individuele lessen van de hoofdvakdocent 

* samenspel met correpetitor 

* orkestprojecten 

* bijvak piano 

* tweedejaars koor 

* theorieprogramma tweede jaar 

* methodiek en onderwijskunde 

* kamermuziekprojecten met heterogene ensembles zoals blaaskwintet 

* rietlessen onder begeleiding 

* technieklessen, partijstudie 

 

Overgangsexamen aan het eind van dit jaar, duur twintig minuten. Repertoire: twee etudes en twee 

voordrachtsstukken van verschillend karakter. 

 

Derde jaar 

 

* individuele lessen van de hoofdvakdocent 

* samenspel met correpetitor 

* orkestproject 

* bijvak piano met afsluitend examen 

* partijstudie met Bas Pollard 

* theorieprogramma derde jaar 

* keuzeprogramma derde jaar 

* DOK‐programma (educatief programma) 

* bouw en geschiedenis van het instrument 

* kamermuziekprojecten met heterogene ensembles zoals blaaskwintet 

* rietlessen onder begeleiding 

* technieklessen, partijstudie 

 

Overgangsexamen aan het eind van dit jaar, duur twintig minuten. Repertoire: twee etudes en twee 

voordrachtsstukken van verschillend karakter. 

  

Vierde jaar 

 

* individuele lessen van de hoofdvakdocent 

* samenspel met correpetitor 

* orkestprojecten 

* keuzeprogramma vierde jaar 

* rietlessen onder begeleiding 
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* partijstudie‐examen in januari 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* specialisatie uitvoeringspraktijk oude muziek onder leiding van een specialist (bijvoorbeeld barokhoboïst 

Alfredo Bernardini), informatie: coördinator Oude Muziek. 

* specialisatie hedendaagse muziek (20e‐eeuwse technieken: dubbelflageoletten, etc.) 

* uitgebreide voorbereiding op docentschap aan de muziekschool; het geven van groepslessen en de vele 

andere vaardigheden die tegenwoordig vereist zijn (informatie: Dorine Jansma) 

Zie ook het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen  

 

Een presentatie van vijftig minuten met repertoirestukken uit diverse perioden, met een keuze uit: 

 

barok 

C.P.E. Bach ‐ Sonate in g 

J.S. Bach ‐ Concert in g/Concert in C 

G.P. Telemann ‐ Sonate in g 

A. Vivaldi ‐ Concert in a 

 

klassiek 

W.A. Mozart ‐ Hobokwartet 

J. Haydn ‐ Concert 

 

romantisch 

C. Saint‐Saëns ‐ Sonate 

J. Röntgen ‐ Sonate 

J. Rietz ‐ Concertino 

R. Vaughan Williams ‐ Concert 

 

20e‐eeuws 

P. Hindemith ‐ Sonate 

F. Poulenc ‐ Sonate 

B. Britten ‐ Metamorphoses 

B. Maderna ‐ Aulodia 

V. Persichetti ‐ Parable 

 

Of vergelijkbare werken. Minstens één kamermuziekwerk is verplicht. 

 

Docenten 

 

Dorine Jansma vooropleiding en methodiek 

Ernest Rombout hoofdvak 

Miriam Pastor Burgos hoofdvak en althobo 

Josep Domenech barokhobo 

Bas Pollard ensembles en partijstudie houtblazers 
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Klarinet  
 

Introductie 

 

De klarinetklas van het Conservatorium van Amsterdam is in de laatste twee decennia uitgegroeid tot een van 

de beste klassen van Europa. De huidige klarinetdocenten hebben het prestatieniveau verder kunnen 

uitbouwen in de traditie van vroegere topdocenten als George Pieterson, Piet Honing en Herman Braune. 

 

Ons team hecht, naast een uitstekende techniek, ook veel belang aan de individuele en artistieke ontplooiing 

van elke student. Wij staan open voor vernieuwingen maar het stijlgevoel binnen het klarinetspel speelt ook 

een grote rol in de opleiding. Daarnaast zijn onze gezamenlijke recitals/voorspeelavonden een belangrijke bron 

van educatie, ervaring en niet te vergeten, saamhorigheid. De sfeer binnen onze klarinetklas is er altijd een 

geweest van hard werken, presteren, maar ook goed met elkaar om kunnen gaan, jezelf goed kunnen voelen 

als student aan het CvA, en mede daardoor het maximale uit je studie te kunnen halen. 

 

Het zelf organiseren van ensembles wordt zeer gewaardeerd en gestimuleerd. Het in contact komen met 

andere disciplines geeft nieuwe inzichten en verdieping; iets dat onontbeerlijk is voor elke musicus. 

Daarnaast biedt het CvA mogelijkheden om deel te nemen aan diverse kamermuziekprojecten en 

orkestprojecten. Het orkestrepertoire is uiteraard een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Ook 

masterclasses van gerenommeerde klarinettisten maken deel uit van de studie. 

 

Inmiddels hebben vele alumni uit het verleden hun studie kunnen verzilveren in een mooie carrière. Velen 

hebben een baan gevonden als klarinettist in een orkest in binnen‐ of buitenland, zijn actief als internationaal 

solist, kamermusicus of Recording Artist, of hebben een bloeiende lespraktijk. 

 

De vakgroep klarinet bestaat uit de klarinettisten: 

Harmen de Boer (Nederlands Blazers Ensemble; voormalig solo‐klarinettist van het Radio Symfonie Orkest en  

het RadioFilharmonisch Orkest; Recording Artist; kamermusicus en solist) 

Arno Piters (Es‐klarinettist van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam; Recording Artist; 

kamermusicus en solist) 

Hans Colbers (solo‐klarinettist van het Residentie Orkest Den Haag; Recording Artist; kamermusicus; solist en 

maker van klarinetmondstukken) 

 

Bachelor Klarinet 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Hans Colbers (hanscolbers@upcmail.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

* twee etudes met verschillende speeltechnieken, te kiezen uit: P. Jeanjean ‐ Etudes progressives et 

mélodiques, waarvan nr.2 verplicht en een andere uit bijvoorbeeld Gambaro ‐ 21 Caprices of Cavallini 30 

Caprices 

* twee sonates of concerten, vrij te kiezen: bijvoorbeeld Weber, Saint‐Saēns, Milhaud, Stamitz, Kramer‐

Krommer etc. 

* mineur‐ en majeurtoonladders t/m twee kruisen en twee mollen 

* gebroken drieklanken en dominant‐septiemakkoorden 
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Studieprogramma 

 

 
 

 

Algemeen 

 

 Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* wekelijks individuele hoofdvakles 

* tweemaandelijkse repertoireklas, wisselend gegeven door alle klarinetdocenten 

* eerstejaars blazersensemble o.l.v. Bas Pollard 

* samenspel met correpetitor en het spelen op voorspeelavonden 

  

Propedeutisch examen  

 

aan het eind van het eerste studiejaar, duur 20 minuten. Repertoire: een etude en 

twee voordrachtstukken van verschillend karakter. 
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Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar. 

*hoofdvaklessen 

* kamermuzieklessen onder leiding van docenten kamermuziek. Bij voorkeur een blaaskwintet. 

* methodieklessen 

* overgangstentamen van 20 minuten (een etude en twee voordrachtstukken van verschillend karakter). 

 

Derde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

* hoofdvaklessen 

* kamermuzieklessen: bij voorkeur gemengde bezettingen van blazers, strijkers, piano 

* partijstudie houtblazers door Bas Pollard 

* deelname masterclasses 

* methodieklessen en stages, afsluiting incl. eindscriptie in mei/juni 

* overgangstentamen van 20 minuten 

 

Vierde jaar 

 

* individuele hoofdvakles 

* partijstudie houtblazers door Bas Pollard 

* kamermuziek en/of orkestprojecten 

* correpetitie, voorspeelavonden en het geven van een lunchpauzeconcert 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* bijvak es‐klarinet 

* bijvak basklarinet 

* historische uitvoeringspraktijk. In samenwerking met docenten Oude Muziek 

*partijstudie/auditietraining en podiumpresentatie. Zie ook het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in 

het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Eindexamen‐eisen bachelor: 

* recital met ongeveer 50‐60 minuten muziek bestaande uit meerdere stukken uit diverse stijlperioden 

* vrij te kiezen solo‐concert, sonate, solostuk of kamermuziek 

 

Docenten 

 

Hans Colbers hoofdvak 

Harmen de Boer hoofdvak 

Arno Piters hoofdvak en es‐klarinet 

Erik van Deuren basklarinet en methodiek 

Eric Hoeprich gastdocent historische klarinet 

Bas Pollard ensembles en partijstudie houtblazers 
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Basklarinet 

 

Introductie 

 

De basklarinet heeft de afgelopen decennia een belangrijke en zelfstandige positie verworven in het grote 

repertoire van deze tijd. Onze voormalige docent Harry Sparnaay heeft dit instrument wereldwijd op de kaart 

gezet. Mede dankzij hem heeft de eigentijdse muziek een centrale plaats kunnen verwerven binnen het 

Conservatorium van Amsterdam. Dit leeft onder meer voort in het Score Collective. 

 

Bachelor Basklarinet 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Erik van Deuren (evd4@xs4all.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

* etudes (zowel staccato als legato) te kiezen uit: A. Uhl ‐ deel 1; W.Fr. Bon 

* voordrachtstukken met piano: Rob du Bois ‐ Fusion pour deux; Othmar Schoeck ‐ Sonate; Paul Hindemith ‐ 

Sonate (fagot) 

* mineur‐ en majeurtoonladders t/m drie kruisen en drie mollen plus drieklanken 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Naast de hoofdvaklessen verzorgen de docenten groepslessen. De studenten volgen bovendien lessen 

partijstudie. De diverse hoofdvaksecties organiseren voorts geregeld workshops en masterclasses. Naast de 

orkestprojecten worden er speciale blazers‐ en kamermuziekprojecten georganiseerd. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* hoofdvaklessen ‐ wekelijks 

* blazersensemble 

* samenspel met correpetitor, maar door het repertoire de voorkeur voor eigen pianist 

* vorming van duo basklarinet en piano 

 

Propedeutisch examen  

 

van ongeveer 20 minuten. Repertoire: een etude en twee voordrachtstukken 

 

Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar. 

* hoofdvaklessen 

* kamermuzieklessen onder leiding van docenten Kamermuziek 

* meespelen in het ensemble voor eigentijdse muziek 

* studeren van enige werken voor basklarinet en tape 

* methodieklessen 

* overgangstentamen van 20 minuten. Repertoire: Etude en twee voordrachtstukken, waarvan één met band 

 

Derde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

* hoofdvaklessen 

* kamermuzieklessen 

* ensemble voor eigentijdse muziek 

* vorming van trio met fluit, basklarinet en piano 

* partijstudie 

 * voorspeelavonden 

* methodieklessen en stages, inclusief eindscriptie in mei/juni 

* overgangstentamen van 20 minuten 

 

Vierde jaar 

 

* hoofdvaklessen 

* kamermuziek, bijvoorbeeld basklarinet en strijkkwartet 

* ensemble voor eigentijdse muziek 

* orkestprojecten 

* voorspeelavonden en lunchconcert(en) 
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Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Zie het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma.  

 

Eindexamen 

 

eindexamen van 50 minuten. Repertoire: werken in verschillende bezettingen waaronder een met tape 

 

Docenten 

 

Erik van Deuren hoofdvak en methodiek 

Eric Hoeprich gastdocent historische klarinet 

Bas Pollard ensembles en partijstudie houtblazers 
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Fagot 
 

Introductie 

 

De fagot is de bas, de tenor en vaak ook de alt van de houtblazers‐familie. Bovendien bestaat de fagot 

vijfhonderd jaar: er is fagotmuziek van de vroeg‐barok tot morgen. Er is op veel manieren geschreven voor ons 

mooie instrument, dat ook nog eens dicht bij de menselijke stem ligt. 

 

De fagotopleiding in Amsterdam is daarom een brede opleiding. We werken natuurlijk aan de basistechnieken, 

waarbij, naast ritme en zuiverheid, ademsteun en klankvorming een belangrijk onderdeel vormen; vanwege 

het brede repertoire besteden we ook aandacht aan stijlbewustzijn. En belangrijk is het (leren) samenspelen 

met andere musici, feitelijk core business voor een fagottist. 

 

Binding met de praktijk is gewaarborgd doordat alle fagotdocenten spelen in het Koninklijk 

Concertgebouworkest: Ronald Karten, Jos de Lange en Simon Van Holen (die ook de contrafagotlessen 

verzorgt). Gustavo Nunez geeft als vaste gastdocent meerdere masterclassen per jaar. 

 

Bachelor Fagot 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Jos de Lange (jos.delange@me.com) 

 

Toelatingseisen 

 

* twee verplichte etudes: Ch.J. Weissenborn ‐ Fagott‐Studien deel 2 nr. 35; A. Vaulet ‐ 20 Studien etude nr. 

11 

* één etude naar keuze uit A. Vaulet ‐ 20 Studien; Ch.J. Weissenborn ‐ Fagott‐Studien deel 2; E. Ozi ‐ 42 

caprices 

* drie sonates of voordrachtstukken, bijvoorbeeld: L. Milde ‐ Andante uit 3 Study pieces; A. Besozzi ‐ Sonatine; 

Ch.J. Weissenborn ‐ uit op. 9 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Naast de hoofdvaklessen verzorgen de docenten groepslessen. De studenten volgen bovendien lessen 

partijstudie. De diverse hoofdvaksecties organiseren voorts geregeld workshops en masterclasses. Naast de 

orkestprojecten worden er speciale blazers‐ en kamermuziekprojecten georganiseerd. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* wekelijkse individuele lessen van de hoofdvakdocent (ademtechniek, rieten maken, etudes, 

voordrachtstukken) 

* ca. 6 voorspeelavonden (verplicht) 

* eventuele masterclasses door specialisten 

* eerstejaars blazersensemble o.l.v. Bas Pollard 

 

Propedeutisch examen 

 

Het overgangsexamen bestaat uit 2 à 3 etudes/voordrachtstukken, door de commissie te kiezen uit een lijst 

van 5, bijvoorbeeld: 

* L. Milde ‐ Concertetude (boek 1) 

* P.M. Dubois ‐ Etude 

* E. Elgar ‐ Romance 
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* G.Ph. Telemann ‐ Sonate in f 

* J.F. Fasch ‐ Concert 

 

Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar. 

* uitbouw techniek en repertoire 

* orkestpartijen 

* concerten van Mozart, von Weber etc. 

 

Overgangsexamen van 20 minuten, met werken op het niveau van: 

* F. Danzi ‐ Concert 

* G. Jacob ‐ Partita 

* P. Hindemith ‐ Sonate 

* G.Ph. Telemann ‐ Sonate in e 

* A. Vivaldi ‐ Concert in a 

 

Derde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

partijstudie: partijstudie/auditietraining van de hoofdvakdocent (middels geënsceneerde audities) 

* wekelijkse partijstudie houtblazers 

 

Vierde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

* partijstudie: partijstudie/auditietraining van de hoofdvakdocent (middels geënsceneerde audities) 

* wekelijkse partijstudie houtblazers 

 

Keuzemogelijkheden en  vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Te denken valt aan: 

* historische uitvoeringspraktijk; informatie bij coördinator Oude Muziek. 

* bijvak contrafagot 

Zie ook het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

* in januari: etude‐ en partijstudietentamen 

* in juni: eindexamen bachelor. Het repertoire dient te zijn samengesteld uit diverse stijlperioden: 

 

barok 

G.Ph. Telemann ‐ Sonate in e, f 

A. Vivaldi ‐ Concert in a, c, Bes 

J.S. Bach ‐ Cellosuite 

M. Corrette ‐ Les délices de la solitude 

 

klassiek 

W.A. Mozart ‐ Concert 
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C.M. von Weber ‐ Andante e rondo ungarese 

C.M. von Weber ‐ Concert 

F. Devienne ‐ Sonate in g 

F. Danzi ‐ Fagotkwartet in d 

Th.S. Dupuis ‐ Concerto 

 

romantisch 

C. Saint‐Saëns ‐ Sonate 

R. Schumann ‐ Romances L. E. Larsson ‐ Concertino E. Elgar ‐ Romance 

 

20e‐eeuws 

P. Hindemith ‐ Sonate 

A. Tansman ‐ Sonate 

K.H. Stockhausen ‐ In Freundschaft 

K. Olthuis ‐ Toccata 

H. Dutilleux ‐ Sarabande et cortège 

C. Koechlin ‐ Trois pièces 

Françaix ‐ Divertissement 

 

Docenten 

 

Jos de Lange hoofdvak 

Ronald Karten hoofdvak + methodiek 

Simon van Holen contrafagot 

Gustavo Nuñez gastdocent 

Benny Aghassi vaste gastdocent barokfagot 

Bas Pollard ensembles en partijstudie houtblazers 
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Saxofoon 

 

Introductie 

 

De saxofoon neemt een bijzondere positie in in de sectie houtblazers. De afdeling biedt veel mogelijkheden tot 

specialisatie binnen de hedendaagse kamermuziek en tot het volgen van projecten en keuzevakken op het 

gebied van jazz en lichte muziek. Elke twee jaar wordt er een Internationale Saxofoonweek georganiseerd, met 

studenten en docenten uit binnen‐ en buitenland, een initiatief dat in de afgelopen jaren zeer veel succes 

heeft gehad. 

  

Bachelor Saxofoon 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Arno Bornkamp (info@arnobornkamp.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

* drie etudes te kiezen uit bijvoorbeeld M. Mule ‐ D'après Berbiguier; H. Klosé ‐ Genre ét mécanisme of 

Etudes chantantes; R. Gallois ‐ Montbrun; Six pièces musicales d'études, bijvoorbeeld nr. 1, 3 of 4 

* twee voordrachtstukken met piano, bijvoorbeeld A. Jolivet ‐ Fantasia impromptu; P. Maurice ‐ Tableau de 

Provence of Ryo Noda ‐ Maï 

* mineur‐ en majeurtoonladders t/m 4 kruisen en 4 mollen over de gehele omvang van het instrument 

 

 Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Ieder jaar worden de saxofoonstudenten gedurende een semester ingedeeld bij een saxofoonkwartet en 

gedurende een semester bij het saxofoonorkest. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Naast de individuele lessen van de hoofdvakdocent verplichte deelname aan: 

* saxofoonkwartet, permanent 

* saxofoonorkest, een of twee periodes, jaarlijks 

* tenminste drie kamermuziekprojecten in de bachelorstudie 

* extra lessen saxofoonmethodiek van Willem van Merwijk 

* drie masterclasses 'Baroque on saxophone' door Willem van Merwijk 

* orkeststudies 

 

Propedeutisch examen 

 

* twee voordrachtwerken, bijvoorbeeld Demersseman ‐ Fantaisie, Tomasi ‐ Ballade, Schulhoff ‐ Hot‐Sonate of 

werken van vergelijkbare moeilijkheidsgraad 

* enkele etudes, bijvoorbeeld van Gallois‐Montbrun, Koechlin, Ferling of de fluitpartita van Bach 



 

52 
 

 

Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar 

* keuze uit werken van het niveau R. Boutry ‐ Divertimento, Leo Samama ‐ Capriccio; P. Hidnemith ‐ Sonate, P. 

Goldstein ‐ Fault Lines 

* enkele etudes, van bijvoorbeeld Lacour ‐ 8 études brillantes, Terschak of Etudes variées 

 

Derde jaar 

 

Zie eerste jaar  

* keuze uit werken van het niveau P‐M. Dubois ‐ Divertissement, A. Glazoenov ‐ Concerto, J. Ibert ‐ 

Concertino da camera, P. van Onna ‐ To play the saxophone 

 

Vierde jaar 

 

Zie eerste jaar 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* bijvak saxofoon jazz/lichte muziek 

* kamermuziek extra: projectgewijs, informatie bij Arno Bornkamp 

Zie ook het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Een recital met minstens één werk uit de traditionele saxofoonliteratuur, zoals de Sonate van Creston of 

Légende van Schmitt; één onderdeel kamermuziek, bijvoorbeeld saxofoonkwartet met een werk van  

Désenclos; minstens één werk van na 1960, bijvoorbeeld Mysterious Morning van Tanada, en een 

transcriptie van een werk voor een ander instrument uit de barok of de romantiek. Het strekt tot aanbeveling 

indien één van de stukken op een specialisatie‐instrument (een ander dan altsaxofoon) wordt uitgevoerd. 

 

Docenten 

Arno Bornkamp hoofdvak 

Willem van Merwijk vooropleiding en methodiek  

Bas Pollard ensembles en partijstudie houtblazers 

Yaniv  Nachum improvisatie blazers    
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Koper 
 

Studieleider Koper: Pierre Volders (info@pierrevolders.nl) 

 

De kopersectie van het conservatorium heeft een sterke binding met het Koninklijk Concertgebouworkest: veel 

hoofdvakdocenten spelen in het orkest. Samen met aanvoerders uit andere vooraanstaande orkesten vormen 

zij een breed aanbod van docenten. 

 

De studenten spelen naast het vaste curriculum tevens in jazzensembles, want er zijn veel contacten tussen de 

koperblazers Klassiek en Jazz. Specifieke mogelijkheden liggen er verder ook in samenhang met de afdeling 

Oude Muziek (natuurtrompet en natuurhoorn). Orkestspelervaring kunnen de koperblazers opdoen tijdens de 

orkestprojecten, waaronder de Philharmonic Fridays. Ook heeft iedere afdeling zijn eigen orkestklas.  

 

Het Conservatorium van Amsterdam organiseert masterclasses met aanvoerders uit de gerenommeerde 

orkesten die in Amsterdam optreden. CvA‐Brass is het groot koperensemble van het CvA en bestaat geheel uit 

CvA‐studenten. CvA‐Brass werkt met een variabele bezetting bestaande uit trompetten, hoorns, trombones, 

euphonium, bastuba en slagwerk, die wordt gecoacht door de hoofdvakdocenten koper van het CvA. CvA‐

Brass kenmerkt zich door jonge, energieke en ambitieuze docenten en studenten die structureel op hoog 

niveau willen musiceren. 

 

Tot slot stimuleren de docenten de studenten tot het vormen van kamermuziek ensembles. Niet uitsluitend 

met andere koperblazers maar zo breed mogelijk binnen de school. 

 

Hoorn 

Introductie 

 

Het studieprogramma hoofdvak hoorn probeert zoveel mogelijk recht te doen aan alle facetten van het 

instrument en de diverse werkvelden in de beroepspraktijk. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 

traditionele solo‐, kamermuziek‐ en orkestrepertoire. Daarnaast is een introductie natuurhoorn verplicht voor 

alle studenten. Hoornensemblespel wordt wekelijks beoefend, want een hoornist speelt meestentijds in 

sectieverband. Het bewust leren omgaan met pedagogische uitgangspunten is essentieel voor degenen die 

later in het muziekonderwijs werkzaam zijn. Orkestspel blijft vanzelfsprekend een belangrijk aspect van de 

hoofdvakstudie Als gastdocenten werden de afgelopen jaren soloblazers van het KCO, de Berliner 

Philharmoniker en de Wiener Philharmoniker geëngageerd. In het Ensemble Capricorno spelen de huidige 

studenten regelmatig samen met oud‐studenten van Herman Jeurissen uit o.a. het KCO, het RO en het HGO 

(www.capricorno.nl). Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: het is een grote inspiratiebron voor de studenten 

en een informele vorm van talent scouting van de hoornisten uit de beroepspraktijk. 

 

Bachelor Hoorn 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Herman Jeurissen (herman@hermanjeurissen.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

* twee etudes, bijv. uit C. Kopprasch, O. Franz, K. Stary en Maxime Alphonse (band 3) 
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* enkele voordrachtstukken uit verschillende stijlperiodes, bijv. Mozart, hoornconcert KV 447; F. 

Strauss,Nocturne; C. Saint‐Saens Morceau, de Concert deel 1+2; A. Glazoenov ‐ Rêverie op. 24; E. Bozza, En 

Irlande, C. Gounod Six Mélodies 

 

 Studieprogramma 

  

 
 

Algemeen 

 

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden: 

* individuele hoofdvakles (techniek, etudes en repertoire uit alle perioden) 

* methodiek (onderwijskunde) 

* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten 

* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten 

 

De orkestklas vindt wekelijks plaats waarbij met de gehele kopergroep gewerkt wordt aan de relevante 

passages in het gehele orkestrepertoire. 

  

Eerste jaar/propedeuse 

 

Etudes: O. Franz, C. Kopprasch,  B. Müller, K. Stary 
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Voordrachtstukken en sonates: J, B. Krol ‐ Laudatio, Fr. Strauss ‐ Intr., Thema und Variationen, Fr. Danzi ‐ 

Sonate op. 28 

Concerten: Mozart KV 412 of . Haydn, ‐ Concert nr. 2 

 

Propedeutisch examen 

 

* 2 etudes, keuze uit K. Stary, band 2 & 3, O. Franz, 10 Konzertetüden of werken van gelijke moeilijkheidsgraad  

* 2 voordrachtstukken, bijv. : J. Haydn ‐  Concert nr. 2 + B. Krol ‐ Laudatio of: Fr. Strauss  ‐ Intr., Thema und 

Variationen 

 

Tweede jaar 

 

Etudes: Maxima Alphonse ‐ band 4; G. Schuller ‐  Studies for horn; Gallay ‐ Préludes non mésurés; G. Barboteu 

‐ Etudes concertantes 

Voordrachtstukken en sonates: Beethoven ‐ Sonate ; Hindemith ‐  Sonate 1939, E. Chabrier ‐ Larghetto; G. Vass 

‐ 4 Cappriccios 

Concerten: Mozart ‐  KV 447; Rosetti ‐  in Es  of d; Fr. Strauss ‐ concert 

Orkeststudies 

 

Derde jaar 

 

Etudes van Maxima Alphonse (band 5); V. Reynolds (48 Etudes); Barboteu ‐ Etudes classiques; Gallay ‐ 

Voordrachtstukken en sonates: J. Rheinberger ‐ Sonate ; F. Poulenc ‐ Elegie; P. Dukas ‐ Villanelle; Ketting ‐ 

Intrada  

Concerten: W.A. Mozart (KV 417):, P. Hindemith , L.E. Larsson  

Orkeststudies 

 

Vierde jaar 

 

Etudes: Maxima Alphonse ‐ band 6; V. Reynolds ‐ 48 Etudes, J.R. Lewy, L. Belloli 

Voordrachtstukken en sonates: L. Cherubini ‐ Sonate nr. 2; P. Hindemith ‐ Althornsonate; Bozza ‐ En Forêt; O. 

Messiaen ‐ Appel interstellaire; V.D. Kirchner ‐ Lamento d'Orfeo 

Concerten: W. A. Mozart ‐ Concert KV 495, R. Strauss ‐ Concert nr. 1, R. Glière ‐ hoornconcert ; Larsson ‐ 

concertino 

Orkeststudies 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* historische uitvoeringspraktijk: bijvak natuurhoorn, eventueel in combinatie met andere vakken van de 

afdeling Oude Muziek. 

* Bijvak jazz 

Zie ook het algemeen aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Programma uit verschillende stijlperiodes met bij voorkeur één werk voor hoorn solo, een kamermuziekwerk 

een voordrachtstuk en een sonate. Keuze uit de bestudeerde werken  
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Docenten 

 

Herman Jeurissen hoofdvak, methodiek 

Teunis van der Zwart natuurhoorn 
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Trompet 
 

Introductie 

 

Het hoofdvak klassiek trompet aan het Conservatorium van Amsterdam is een uitdagende studie die de 

student in de meest brede zin opleidt tot docent, solist of uitvoerend musicus in orkest of ensemble. Alle 

stijlperiodes van barok tot modern en het hele instrumentarium komen aan bod. Van bes‐ en c‐trompet, 

cornet, es/d‐trompet, bügel tot aan piccolotrompet. Ook is het mogelijk natuurtrompet te studeren. De docent 

op dit gebied is de virtuoze trompettist David Staff. De opleiding klassiek trompet heeft een nauw 

samenwerkingsverband met het Nederlands Philharmonisch Orkest. In het masterprogramma is het mogelijk 

om te auditeren voor een stage in dit orkest.  

 

De twee hoofdvakdocenten Theo Wolters en Ad Welleman werken beiden met alle studenten en hebben een 

intensief samenwerkingsverband. Dit betekent dat de studenten afwisselend les krijgen van beide docenten. 

Daarnaast wordt er elke week een les gepland waar studenten hun solostukken of eventueel ander materiaal 

kunnen voorspelen met een pianist. 

Theo Wolters is voormalig trompettist van het Koninklijk Concertgebouworkest, dirigent en docent aan het 

conservatorium van Maastricht. Als docent heeft hij sinds jaren zijn sporen verdiend aangezien veel van zijn 

studenten een baan vonden in een orkest of als docent. 

Ad Welleman is solotrompettist van het Nederlands Philharmonisch Orkest en speelt freelance in veel andere 

orkesten en ensembles waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest, Nederlands Blazers Ensemble, Nieuw 

Ensemble en tal van andere Nederlandse symfonieorkesten. Tevens is hij docent voor de jonge talenten op het 

conservatorium van Amsterdam. 

 

De alumni verwerven in de regel een goede positie op de arbeidsmarkt, in loondienstverband of zijn freelance 

aan het werk. 

 

Bachelor Trompet 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Ad Welleman (adwelleman@hotmail.com) 

 

Toelatingseisen 

 

Twee voordrachtstukken uit verschillende stijlperioden. Onderstaande werken dienen slechts als richtlijn: 

* J. Haydn ‐ Trompetconcert in Es 

* J.N. Hummel ‐ Trompetconcert in Es/E 

* B. Martinu ‐ Sonatine 

* J.G. Pennequin ‐ Morceau de concert 

* G. Parès ‐ Fantaisie‐Caprice 

* P. Hindemith ‐ Sonate 

* G. Enescu ‐ Légende 

* E. Bozza – Badinage, Caprice 

* A. Goedicke – Concert Etude 

 

Eén uitdagende etude, bijvoorbeeld: 

* J.B. Arban ‐ derde deel, verzamelde etudes 

* T. Charlier ‐ 36 études trancendantes 

* N. Bousquet ‐ 36 celebrated studies 
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of een werk voor trompet solo, bijvoorbeeld: 

* V. Persichetti ‐ Parable 

* O. Ketting ‐ Intrada 

 

Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden: 

* individuele hoofdvakles (techniek, etudes en repertoire uit alle perioden) 

* methodiek (onderwijskunde) 

* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten 

* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten 

  

De orkestklas vindt wekelijks plaats waarbij met de gehele kopergroep gewerkt wordt aan de relevante 

passages in het gehele orkestrepertoire. 
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Eerste jaar/propedeuse 

 

Gedurende het eerste jaar wordt er uitgebreid ingegaan op basistechniek, embouchure en 

uithoudingsvermogen waardoor de verdere studie zonder al teveel problemen een succesvol vervolg kan 

hebben. Het studieprogramma wordt aangepast aan de mogelijkheden en het talent van de student en 

varieert van materiaal wat gevraagd wordt bij het toelatingsexamen tot uitdagender repertoire. 

In januari vindt een technisch tentamen plaats van 15 à 20 minuten waarbij de student een aantal etudes en 

orkestpartijen speelt. 

Verder vindt er in december een kamermuziekexamen plaats waarbij de student in een klein ensemble met 

medestudenten examen doet. 

 

 

Propedeutisch examen 

 

Bij de overgang van Ba‐1 naar 2 moet voor de commissie duidelijk zijn dat er voldoende vertrouwen is om de 

studie succesvol te vervolgen en dat bepaalde problemen waar de student in het eerste jaar tegenaan is 

gelopen overwonnen zijn. Er wordt een toegewijde en geëngageerde inzet van de student verwacht. 

De studenten spelen een programma van ongeveer 20 minuten bestaande uit een aantal solostukken of 

gedeelten daaruit. 

 

Tweede jaar 

 

In het tweede jaar wordt verder gewerkt aan basistechniek, uithoudingsvermogen en embouchure en wordt 

het repertoire steeds meer uitgebouwd. Solostukken als Haydn, Neruda, Hindemith en Hummel blijven 

terugkomen op het repertoire maar ook bijvoorbeeld Intrada Honegger. 

Er wordt steeds meer initiatief verwacht van de studenten om met ideeën te komen wat betreft repertoire. 

Het gaat er niet altijd primair om wat voor solostuk de student kan spelen maar ook op wat voor manier. Een 

aantal stukken die bij de toelating gevraagd wordt, kan ook op het eindexamen gespeeld worden. 

Ook in het tweede jaar vindt in december een kamermuziekexamen plaats en een techniektentamen zoals in 

het eerste jaar. 

 

Derde en vierde jaar 

 

Deze jaren zijn gelijk aan het eerste en tweede jaar alleen is het  steeds meer gericht op de uitvoeringspraktijk, 

zowel wat lesgeven als uitvoerend musicus betreft. Het repertoire wordt steeds uitdagender en in het vierde 

jaar wordt er toegewerkt naar een eindexamen van een uur.  

Voorbeelden repertoire: 

* Al het symfonisch orkestrepertoire 

* Etudes Charlier, Bordogni 

* Zie ook voorbeelden bij het eindexamen 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* historische uitvoeringspraktijk: bijvak natuurtrompet, eventueel in combinatie met andere vakken van de 

afdeling Oude Muziek 

* bijvak jazz 

Zie ook het algemeen aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 
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Eindexamen 

 

Voorbeelden repertoire: 

* Haydn, Hummel, Neruda, Tomasi, Chaynes, Jolivet trompetconcerten, Bozza ‐ Rustique 

* Piccolotrompetconcerten Telemann, Vivaldi, Purcel, Molter, Stradella 

* Kraft ‐ Encounters, Jolivet ‐ Heptade 

 

Docenten 

 

Ad Welleman hoofdvak, methodiek  

Theo Wolters hoofdvak 

David Staff natuurtrompet, cornetto 
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Trombone 

Introductie 

 

Trombone studeren aan het CvA is een unieke ervaring.  Je krijgt les van een team van 3 docenten. De drie 

hoofdvakdocenten rouleren, waardoor we kunnen garanderen dat je iedere week contact hebt met een van de 

docenten. Het hoofdvakonderwijs is zo opgebouwd dat er drie contactmomenten per week zijn. Verder is er 

maandelijks een kopermasterclass gericht op alle basisprincipes van het trombone spelen, gegeven door jazz 

trombonist Bart van Lier. 

 

Verder is er een intense samenwerking met de bastrombone afdeling en cross –over lessen met de jazz 

afdeling zijn mogelijk. Ook het studeren van de bij‐instrumenten alt‐ trombone en barok ‐trombone behoort 

tot de mogelijkheden.  

 

Het ultieme doel is dat de student zichzelf uiteindelijk perfect kan analyseren en lesgeven om zo 100% te 

slagen op de arbeidsmarkt en dit zijn hele loopbaan te kunnen volhouden. 

 

Bachelor Trombone 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Pierre Volders (info@pierrevolders.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

Beheersing van alle majeur‐ en mineurtoonladders 

Het spelen van een melodische en een ritmische etude te kiezen uit bijvoorbeeld onderstaande methodes: 

* Melodious etudes for trombone ‐ Bordogni/Rochut, uitg.: Carl Fisher 

* 40 Progressive etudes for trombone ‐ Sigmund Hering, uitg.: Carl Fisher 

* 60 Selected etudes for trombone ‐ C. Kopprasch, uitg.: Carl Fisher 

* 40 Progressive studies ‐ H.W. Tyrell, uitg: Boosey & Hawkes 

* 21 Etudes brillantes ‐ Henri Couillaud, uitg.: Leduc 

 

Solostukken worden met pianobegeleiding voorgespeeld. Keuze uit volgende werken: 

* A. Guilmant ‐ Morceau symphonique 

* C. Saint‐Saëns ‐ Cavatine 

 of werk van gelijk niveau 

 

Motivatiegesprek dat door buitenlandse studenten in het Engels gevoerd moet worden. 
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Studieprogramma 

 

 

 
 

Algemeen 

 

Bij de studie trombone krijg je les volgens het teamteaching‐systeem. Drie docenten zorgen voor je totale 

opleiding. Ons leerplan bestaat uit een uitgebalanceerd programma van etudes en solostukken verdeeld over 

de complete bacheloropleiding. Dit loopt ook door in de masteropleiding. 

 

Er is wekelijks de mogelijkheid om klassikaal met de vaste correpetitor  te werken o.l.v. een van de docenten. 

Ook vind er wekelijks de trombone‐ensembleles plaats waar onder meer ensemblewerken worden 

ingestudeerd, maar ook aan sectiespel wordt gewerkt. Studenten met interesse voor baroktrombone kunnen 

dit naast de moderne trombone studeren. Drie keer per jaar is er een masterclass baroktrombone om het 

specialisme verder uit te diepen. 

 

Verder vindt er ieder jaar minimaal een masterclass plaats door een internationaal gerenommeerd  

trombonist/docent 
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Eerste jaar/propedeuse 

 

Aan de hand van het leerplan wordt gewerkt aan de algemene basistechniek van het trombonespelen. 

Ademhaling, schuiftechniek en muzikaliteit worden ontwikkeld.  Repertoire bestaat o.a. de etudes van 

Kopprasch en Couillaud. Solorepertoire naargelang het niveau reikt. Guilmant, Saint Sans, Marcello, Weber, 

Gaubert zijn werken die zeker voorbij komen.  

Alle lessen zijn openbaar om de mentale training te versterken. 

In december vindt er een kamermuziekexamen plaats waarbij de student in een klein ensemble met 

medestudenten examen doet. 

In januari vindt een technie examen plaats waar twee etudes naar keuze en vijf orkestfragmenten gespeeld 

dienen te worden. 

 

Propedeutisch examen 

Het examen duurt in totaal 30 minuten waarbij twee solowerken gespeeld dienen te worden, inimaal één met 

pianobegeleiding. Repertoiremogelijkheden: Philip Gaubert ‐ Morceau symphonique, Saint‐Saëns ‐ Cavatine. 

Er moet blijk gegeven worden van een goede ontwikkeling op het instrumentale en mentale aspect van 

trombonespelen.  

 

Tweede jaar 

Techniek en muzikaliteit wordt verder uitgewerkt met het bestaande leerplan: etudes o.a. Senon, Usak, Bitsch. 

Bach ‐ cellosuites. 

In december vindt er een kamermuziekexamen plaats waarbij de student in een klein ensemble met 

medestudenten examen doet. 

In januari vindt een techniekexamen plaats waar twee etudes naar keuze en vijf orkestfragmenten gespeeld 

dienen te worden. 

Overgangsexamen aan het eind van het schooljaar. Twee solowerken dienen gespeeld te worden, minimaal 

één met pianobegeleiding. Repertoiremogelijkheden: Grohndahl – Concerto, Crespo ‐ Improvisation; Joseph 

Jongen ‐ Aria & Polonaise. 

 

Derde jaar 

 

Techniek en muzikaliteit wordt verder uitgewerkt met het bestaande leerplan: etudes o.a. Masson, Rode, 

Bach. 

In december vindt er een kamermuziekexamen plaats waarbij de student in een klein ensemble met 

medestudenten examen doet. 

In januari vindt een techniekexamen plaats waar twee etudes naar keuze en vijf orkestfragmenten gespeeld 

dienen te worden. 

Overgangsexamen aan het eind van het schooljaar. Twee solowerken dienen gespeeld te worden, minimaal 

één met pianobegeleiding. Repertoiremogelijkheden: Nino Rota – Concerto, Ropartz ‐ Pièce en Mibmol. 

 

Vierde jaar 

 

Techniek en muzikaliteit wordt verder uitgewerkt met het bestaande leerplan: etudes o.a. Masson, Rode, 

Bach. Voorbereiding voor het bachelorexamen. 
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Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Er bestaat de mogelijkheid baroktrombone naast het hoofdvak te volgen. De school bezit een set 

baroktrombones die geleend kunnen worden. Alt‐trombone komt ook in het derde en vierde jaar aan bod 

tijdens de hoofdvaklessen. 

 

Eindexamen 

 

Het examen beslaat 45 minuten muziek uit grote repertoire voor trombone en bij voorkeur uit verschillende 

stijlperiodes. Bijvoorbeeld werk van Grohndahl, Rota, Ropartz, Wagenseil, Dutillieux, Rabe. 

 

Docenten 

 

Pierre Volders hoofdvak 

Jörgen van Rijen hoofdvak 

Remko de Jager hoofdvak en methodiek 

Daniel Lasalle vaste gastdocent baroktrombone 

Bart van Lier vaste gastdocent 

Alla Libo correpetitie 
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Bastrombone 
 

Introductie 

 

Bastrombone studeren aan het CvA is een unieke ervaring.  Je krijgt les van Ben van Dijk of Raymond 

Munnecom. Verder is er maandelijks een kopermasterclass gericht op alle basisprincipes van het 

trombonespelen, gegeven door jazztrombonist Bart van Lier. 

 

Er is een intense samenwerking met de trombone afdeling en crossover‐lessen met de jazzafdeling zijn 

mogelijk. Ook het studeren van het bij‐instrument contrabastrombone behoort tot de mogelijkheden.  

 

Het ultieme doel is dat de student zichzelf uiteindelijk perfect kan analyseren en lesgeven om zo 100% te 

slagen op de arbeidsmarkt en dit zijn hele loopbaan te kunnen volhouden. 

 

Bachelor Bastrombone 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Pierre Volders (info@pierrevolders.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

Beheersing van alle majeur‐ en mineurtoonladders 

 

Het spelen van een melodische en een ritmische etude te kiezen uit bijvoorbeeld: 

* T. Pederson ‐ Intermediate etudes for bass trombone 

* Dordogni/A. Ostrander ‐ Melodious etudes for bass trombone 

* O. Blume ‐ 36 studies for trombone with F‐attachment 

* E. Vobaron ‐ Etuden für Bassposaune 

 

Solostukken worden met pianobegeleiding voorgespeeld. Keuze uit volgende werken: 

*A. Lebedev ‐ Concert in one movement  

* E. Sachse ‐ Konzert in F‐Dur 

* G. Jacob ‐ Cameos deel 1, 2 en 3 

of een werk van gelijk niveau 

 

Motivatiegesprek dat door buitenlandse studenten in het Engels gevoerd moet worden. 
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Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Bij de studie bastrombone krijg je individueel les. Je docent zorgt voor je totale opleiding. Het leerplan bestaat 

uit een uitgebalanceerd programma van etudes en solostukken verdeeld over de complete bacheloropleiding. 

Dit loopt ook door in de masteropleiding. 

Er is wekelijks de mogelijkheid om klassikaal met de vaste correpetitor  te werken. Ook vindt er wekelijks de 

tromboneensembleles plaats, waar onder meer ensemblewerken worden ingestudeerd maar ook aan 

sectiespel wordt gewerkt. Dit uiteraard i.s.m. met de tenortrombone‐afdeling 

Studenten met interesse voor baroktrombone kunnen dit naast de moderne trombone studeren. Drie keer per 

jaar is er een masterclass baroktrombone om het specialisme verder uit te diepen. 

 

Verder vindt er ieder jaar minimaal een masterclass plaats door een internationaal gerenommeerd  

trombonist/docent 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Aan de hand van het leerplan wordt gewerkt aan de algemene basistechniek van het trombonespelen. 

Ademhaling, schuiftechniek en muzikaliteit worden ontwikkeld.  Repertoire bestaat o.a. de etudes van 

Bodogni, Kopprasch en Pederson. Solorepertoire naargelang het niveau reikt zijn werken van: Albinoni ‐ 
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Sonate; Lebedev ‐ Concert in one movement; Sachse ‐ Konzert in F‐Dur; Hidas ‐ Meditation, die zeker 

voorbijkomen.  

Alle lessen zijn openbaar om de mentale training te versterken. 

In januari vindt een techniekexamen plaats, waar twee etudes naar keuze en vijf orkestfragmenten gespeeld 

dienen te worden. 

 

Propedeutisch examen 

 

Het examen duurt in totaal 30 minuten waarbij twee solowerken gespeeld dienen te worden, minimaal één 

met pianobegeleiding. Repertoiremogelijkheden: zie eerder genoemde voorbeelden. Er moet blijk gegeven 

worden van een goede ontwikkeling op het instrumentale en mentale aspect van trombonespelen.  

 

Tweede jaar 

 

Techniek en muzikaliteit wordt verder uitgewerkt met het bestaande leerplan: etudes o.a. zie propedeutisch  

jaar aangevuld met Uber, Goudenhooft. 

In januari vindt een techniekexamen plaats, waar twee etudes naar keuze en vijf orkestfragmenten gespeeld 

dienen te worden. 

Overgangsexamen aan het eind van het schooljaar. Twee solowerken dienen gespeeld te worden, minimaal 

één met pianobegeleiding. Repertoiremogelijkheden: Telemann ‐ Sonate; McCarty ‐ Sonate; Bozza ‐ Prelude et 

Allegro; Hartley ‐ Sonata Breve. 

 

Derde jaar 

 

Techniek en muzikaliteit wordt verder uitgewerkt met het bestaande leerplan: etudes M. Nightingale, 

Pederson ( Advanced ), Bach ‐ cellosuites. 

 In januari vindt een techniekexamen plaats, waar twee etudes naar keuze en vijf orkestfragmenten gespeeld 

dienen te worden. 

Overgangsexamen aan het eind van het schooljaar. Twee solowerken dienen gespeeld te worden, minimaal 

één met pianobegeleiding. Repertoiremogelijkheden: Bozza ‐ New Orleans; Gillingham ‐ Sonate;  Castérede ‐ 

Fantasie concertante; Nick Woud ‐ First Song. 

 

Vierde jaar 

 

Techniek en muzikaliteit wordt verder uitgewerkt met het bestaande leerplan: etudes zie bovenstaande 

voorbeelden. Voorbereiding voor het bachelorexamen. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Er bestaat de mogelijkheid barok‐bastrombone naast het hoofdvak te volgen. De school bezit een set 

baroktrombones die geleend kunnen worden. Contrabastrombone komt ook in het derde en vierde jaar aan 

bod tijdens de hoofdvaklessen. 

 

Eindexamen 

 

Het examen beslaat 45 minuten muziek uit  het grote repertoire voor bastrombone en bij voorkeur uit 

verschillende stijlperiodes. Bijvoorbeeld werk van Telemann, Bozza, Lebedev, Gillingham, Schnyder, Verhelst. 
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Docenten 

 

Ben van Dijk hoofdvak 

Raymond Munnecom hoofdvak 

Daniel Lasalle vaste gastdocent baroktrombone 

Bart van Lier vaste gastdocent 

Alla Libo correpetitie 
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Tuba 
 

Introductie 

 

De tubaklas van het Conservatorium van Amsterdam wordt gevormd door Europa’s grootste talenten op dit 

gebied. De werkwijze wordt gekenmerkt door een intensieve en persoonlijke begeleiding door docent Perry 

Hoogendijk, solotubaïst van het Koninklijk Concertgebouworkest. Daarbij zijn de studenten onderling zeer 

betrokken bij elkaar in het gezamelijk volgen van lessen, ‘warm‐up‐ en basics‐sessies, samen studeren en 

concert en repetitiebezoek. Door deze aanpak worden de jongerejaars in rap tempo ‘meegezogen’ tot een 

hoog basisniveau en leren de ouderejaars op een goede manier omgaan met coaching en feedback aan hun 

medestudenten. 

 

Het hoge niveau van de compacte tubaklas (max. vijf studenten per seizoen) heeft als gevolg dat de meeste 

studenten al snel kunnen ‘meedraaien’ in projecten van het Concertgebouworkest. Ook is er een intensieve 

samenwerking met David Kutz, tubaïst van het Nederlands Philharmonisch Orkest, die de studenten 

regelmatig coacht binnen het kader van de Nedpho Academy en waarnemende lessen. 

De tubastudent aan het CvA moet zich in korte tijd bekwamen op de F‐of Es‐tuba als soloinstrument en 

daarnaast de C‐of Bes‐tuba als orkestinstrument. De klas heeft de beschikking over een tuba in Bes, ter 

voorbereiding op mogelijke audities in Duitsland. Tevens is er een F‐tuba aanwezig ter overbrugging naar de 

aanschaf van een eigen instrument. 

 

Alle alumni hebben een bestaan weten op te bouwen in de professionele orkest‐ en ensemblewereld, in zowel 

Nederland, alsmede in het land van herkomst van de student. 

Voor het instrument euphonium (tenortuba) worden slechts bij hoge uitzondering studenten toegelaten in 

verband met de minimale mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  

 

Bachelor Tuba 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Perry Hoogendijk (perryhoogendijk@mac.com) 

 

Toelatingseisen 

 

* enkele etudes van verschillend karakter uit: C. Kopprasch ‐ Sechzig ausgewählte Etuden für Tuba of etudes 

van gelijke moeilijkheidsgraad 

* toonladder‐ en akkoordenspel 
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Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden: 

* individuele hoofdvakles (techniek, etudes en repertoire uit alle perioden) 

* methodiek (onderwijskunde) 

* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten 

* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten 

 

De orkestklas vindt wekelijks plaats waarbij met de gehele kopergroep gewerkt wordt aan de relevante 

passages in het gehele orkestrepertoire. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Indicatie voor het solorepertoire: Vaughan Williams Tubaconcert of Sonate‐ Hindemith 

Etudes op C‐ of Bes‐tuba: Grigoriev ‐ 78 Studies en Bordogni ‐ Vocalises 

In het eerste jaar ligt de nadruk liggen op het verkrijgen van een juiste ademtechniek. Er wordt intensief 

gewerkt aan klank, registerontwikkeling en articulatie. 

 

 



 

71 
 

Propedeutisch examen 

 

Praktisch overgangstentamen. 

 

Tweede jaar 

 

In het tweede jaar wordt de kennis van het solorepertoire vergroot. Tevens wordt aangevangen met de eerste 

orkeststudies, op zowel F‐ als C‐tuba. 

 

 

Derde jaar 

 

In het derde jaar moet de student de basis‐orkeststudies beheersen. Daarnaast wordt begonnen met de meest 

uitdagende stukken uit het solorepertoire, zoals o.a. Concertino van Bozza,  Kraft ‐ Encounter, en Penderecki ‐ 

Capriccio. 

 

Vierde jaar 

 

In het vierde jaar oriënteert de student zich al in een vroeg stadium ophet repertoire en de stijlmogelijkheden 

voor het afsluitende eindexamen. De student heeft een zeer grote inbreng in de uiteindelijke keuze van het 

repertoire. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* historische uitvoeringspraktijk: bijvak baroktrompet, bijvak natuurhoorn, eventueel in combinatie met 

andere vakken van de afdeling Oude Muziek 

* bijvak jazz 

Zie ook het algemeen aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Het examen beslaat 45 minuten muziek uit het grote repertoire voor tuba en bij voorkeur uit verschillende 

stijlperiodes. 

 

Docenten 

 

Perry Hoogendijk hoofdvak 
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Slagwerk 
 

Studieleider Slagwerk: Richard Jansen (richard@mczwartewaterland.nl) 

 

Introductie 

 

Slagwerk is een instrument, of liever een verzameling instrumenten, met de grootst denkbare bandbreedte. 

Het instrumentarium reikt van marimba, vibrafoon, pauken, kleine trom, orkestslagwerk, multi‐percussion 

repertoire en drums tot het volledige arsenaal aan niet‐westers slagwerk. Er zijn relevante verbindingen met 

muziektheater. Educatie en ensemblespel zijn belangrijk onderwerpen, en er is sprake van een historisch 

perspectief dat reikt van barokpauken tot een leidende rol in de avant‐garde. De brede expertise die, zeker 

binnen een bachelorcurriculum, moet worden ontwikkeld bij een student klassiek slagwerk, is enorm. 

 

De afdeling Klassiek slagwerk aan het Conservatorium van Amsterdam is in twee opzichten uniek. Het 

docententeam beslaat de bovengenoemde breedte volledig, en in kwalitatief uitnemende zin. Nick Woud, 

Mark Braafhart en Bence Major, respectievelijk paukenist en slagwerkers van het Koninklijk 

Concertgebouworkest, nemen de lessen in pauken, kleine trom en orkestslagwerk voor hun rekening. Ramon 

Lormans, marimbist met een nationale en internationale solistencarrière en laureaat van het internationale 

TROMP‐concours, voert samen met Peter Prommel de malletafdeling aan. De laatste is een van Nederlands 

meest ervaren en gereputeerde marimbaspelers/slagwerkers, vast lid van het NBE en voorheen 

slagwerker/paukenist bij de Radio Kamer Philharmonie. Richard Jansen, eveneens vast lid van het NBE en vaste 

slagwerker van de Holland Symfonia, legt een nadruk op algemene vorming en drums. Marijn Korff de Gidts 

doceert Afrikaanse handtrommels, overig niet‐westers slagwerk en aan educatie gerelateerde vakken. 

Vibrafonist Vincent Houdijk voegt als vaste gastdocent jazzvibrafoon toe aan het curriculum. Arnold 

Marinissen tenslotte, slagwerksolist en voorheen artistiek leider en lid van Slagwerk Den Haag, het Ives 

Ensemble en tegenwoordig leider van ensemble Lunatree, doceert multi‐percussion en 

kamermuziek/ensemble. Hij heeft een grote ervaring op het gebied van muziektheater. Tevens is hij 

studieleider slagwerk en nieuwe muziek. 

Een team van maar liefst negen docenten, die naar de studenten toe elk een specialisme maar ook 

veelzijdigheid met zich meebrengen: dit vind je nergens anders ter wereld.  

 

Een tweede punt dat de slagwerkdocenten van het Conservatorium van Amsterdam als essentieel en bijzonder 

beschouwen is de hechte samenwerking waarin het slagwerkonderwijs plaatsvindt. De acht docenten wisselen 

voortdurend ervaring en informatie over de studenten, de onderwijsaanpak en het werkveld uit. Zij werken 

samen aan het curriculum en vormen een hechte groep met een grote expertise en présence in het nationale 

en internationale werkveld. 

 

Slagwerk‐alumni uit het verleden, zeker ook uit de afgelopen jaren, blijken in het werkveld goed terecht te 

komen. Orkesten in binnen‐ en buitenland, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest, ensembles als 

Asko|Schönberg, Nieuw Ensemble, Ives Ensemble, Ensemble Modern: dit zijn plekken waar alumni terug te 

vinden zijn. Dat een solistencarrière voor een slagwerker wel degelijk mogelijk is bewijzen onder meer de 

alumni Dominique Vleeshouwers, overall winnaar van het internationale TROMP‐concours 2014, huidig 

marimbadocent Ramon Lormans, en Rachel Zhang en Laurent Warnier, die solistisch en als Joint Venture 

Percussion Duo over de wereld trekken. Dat de slagwerkafdeling ook op het gebied van slagwerkeducatie 

successen behaalt toont onder meer Percussion Friends, tegenwoordig onderdeel van de Sweelinck Academie, 

waar gedoceerd wordt door alumni van het Conservatorium van Amsterdam. Elk jaar weer worden leerlingen 

van Percussion Friends aangenomen bij conservatoriumaudities. Ook elders in binnen‐ en buitenland vinden 

veel afgestudeerden een doceerplek, en kunnen zo lesgeven op professioneel niveau. 
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Bachelor Slagwerk 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Richard Jansen (richard@mczwartewaterland.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

Er moet voorgespeeld worden op de volgende instrumenten: 

1. pauken 

2. kleine trom 

3. mallets: marimba, xylofoon, vibrafoon 

 

1. pauken 

* enkele etudes uit bijvoorbeeld: Nick Woud – Symphonic Studies for Timpani, The Timpani Challenge, Musical 

Studies for Pedal Timpani; Heinrich Knauer – 85 Übingen für Pauken, Richard Hochrainer – Timpani Vol. 1 

* prima vista spelen 

* roffels en technische oefeningen 

  

2. kleine trom 

* enkele etudes, bijvoorbeeld Jacques Delécluse – Twelve Studies for Snare Drum; Heinrich Knauer – Kleine 

Trommelschule; Richard Hochrainer – Übungen für Kleine Trommel; Mitchell Peters ‐ Intermediate Snare Drum 

Studies; Charles Wilcoxon ‐ All American Drummer 

* prima vista spelen 

* technische oefeningen uit Mitchell Peters ‐ Developing Dexterity for Snare Drum; G.L. Stone ‐ Stick Control 

 

3. mallets: marimba/xylofoon en/of vibrafoon 

marimba/xylofoon: 

* tenminste twee stukken van verschillend karakter van bijvoorbeeld: Keiko Abe, Mitchell Peters, Morris 

Goldenberg, Claire Omar Musser, David Friedman, Ruud Wiener 

* prima vista spelen 

* diverse technische oefeningen in verschillende toonsoorten 

 

 Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Verplichte (vaste) lesonderdelen zijn: kleine trom, marimba/xylofoon, pauken en vibrafoon. Verplichte 

(flexibele, periodiek gegeven) onderdelen zijn set‐up, orkestspel en ensembles. 

 

Tentamens zijn in drie groepen ingedeeld: 

* orkestspelgericht 

* solorepertoire per instrument 

* kamermuziek 

 

Aan het eind van een periode wordt een tentamen afgelegd op alle behandelde instrumenten, waarbij ook het 

prima vista‐spel wordt getoetst. Naar aanleiding van de resultaten stelt de commissie een plan voor de 

volgende periode op. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* pauken: etudes van bijvoorbeeld Nick Woud, Heinrich Knauer of Richard Hochrainer, plus orkeststudies  

* kleine trom: etudes van bijvoorbeeld Jacques Delécluse, Heinrich Knauer, Richard Hochrainer, Mitchell 

Peters, C. Wilcoxon, plus orkeststudies 

* orkeststudies voor xylofoon, glockenspiel, triangel, bekkens, grote trom etc. 

* marimba: werken van bijvoorbeeld Keiko Abe, Nancy Zeltsman, Minoru Miki 
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* vibrafoon: werken van bijvoorbeeld David Friedman, Ruud Wiener 

* set‐up: werken van bijvoorbeeld Michio Kitazume, Chris Gendall, Per Nørgård 

* slagwerkensemble: werken van bijvoorbeeld John Cage, Lou Harrison, Edgard Varèse 

* handtrommels algemeen 

 

Propedeutisch examen 

 

Het propedeutisch examen bestaat uit een deel algemeen repertoire (20 minuten) en een deel orkeststudies 

(20 minuten). 

* pauken: één of twee etudes van bijvoorbeeld Nick Woud, Heinrich Knauer of Richard Hochrainer, plus 

orkeststudies 

* kleine trom: één of twee etudes van bijvoorbeeld Jacques Delécluse, Heinrich Knauer, Richard Hochrainer, 

Mitchell Peters, C. Wilcoxon, plus orkeststudies 

* orkeststudies: xylofoon, glockenspiel, triangel, bekkens, grote trom etc. 

* marimba: één of twee werken van bijvoorbeeld Keiko Abe, Nancy Zeltsman, Minoru Miki 

* eventueel vibrafoon: een werk van bijvoorbeeld David Friedman, Ruud Wiener 

* eventueel set‐up: een werk van bijvoorbeeld Michio Kitazume, Chris Gendall, Per Nørgård 

 

Tweede jaar 

 

* pauken: etudes van bijvoorbeeld Nick Woud, Heinrich Knauer of Richard Hochrainer, plus orkeststudies  

* kleine trom: etudes van bijvoorbeeld Jacques Delécluse, Heinrich Knauer, Richard Hochrainer, Mitchell 

Peters, C. Wilcoxon, plus orkeststudies 

* orkeststudies voor xylofoon, glockenspiel, triangel, bekkens, grote trom etc. 

* marimba: werken van bijvoorbeeld Keiko Abe, Nancy Zeltsman, Minoru Miki, Toshimitsu Tanaka 

* vibrafoon: werken van bijvoorbeeld David Friedman, Ruud Wiener, Gerard Brophy 

* set‐up: werken van bijvoorbeeld Chris Gendall, Frederic Rzewski, Kevin Volans, Iannis Xenakis,  

* slagwerkensemble: werken van bijvoorbeeld Steve Reich, Carlos Chávez, John Luther Adams, 

* handtrommels: djembé, sabar 

* jazzvibrafoon 

* gemengde kamermuziek: werken van bijvoorbeeld André Jolivet, George Crumb, Bohuslav Martinu 

 

Derde jaar 

 

* pauken: etudes van bijvoorbeeld Nick Woud, Heinrich Knauer of Richard Hochrainer, plus orkeststudies  

* kleine trom: etudes van bijvoorbeeld Jacques Delécluse, Heinrich Knauer, Richard Hochrainer, Mitchell 

Peters, C. Wilcoxon, plus orkeststudies 

* orkeststudies voor xylofoon, glockenspiel, triangel, bekkens, grote trom etc. 

* marimba: werken van bijvoorbeeld Toshimitsu Tanaka, Jacob Druckman, Joseph Schwantner  

* vibrafoon: werken van bijvoorbeeld Karlheinz Stockhausen, Franco Donatoni, Edison Denisov 

* set‐up: werken van bijvoorbeeld Kevin Volans, Iannis Xenakis, Javier Alvarez, Morton Feldman 

* slagwerkensemble: werken van bijvoorbeeld Wolfgang Rihm, Toru Takemitsu, Guo Wenjing 

* handtrommels optioneel: djembé, sabar 

* jazzvibrafoon 

* gemengde kamermuziek: werken van bijvoorbeeld Iannis Xenakis, Steve Reich, Louis Andriessen 

 

Vierde jaar 

 

* pauken: etudes van bijvoorbeeld Nick Woud, Heinrich Knauer of Richard Hochrainer, plus orkeststudies  
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* kleine trom: etudes van bijvoorbeeld Jacques Delécluse, Heinrich Knauer, Richard Hochrainer, Mitchell 

Peters, C. Wilcoxon, plus orkeststudies 

* orkeststudies voor xylofoon, glockenspiel, triangel, bekkens, grote trom etc. 

* marimba: werken van bijvoorbeeld Joseph Schwantner, Bruno Mantovani, Andrew Thomas 

* vibrafoon: werken van bijvoorbeeld Ben Wahlund, Philippe Manoury, Philippe Hurel 

* set‐up: werken van bijvoorbeeld Iannis Karlheinz Stockhausen, Helmut Lachenmann, James Wood, George 

Aphergis, Vinko Globokar  

* slagwerkensemble: werken van bijvoorbeeld Gérard Grisey, Harrison Birtwistle, Salvatore Sciarrino 

* jazzvibrafoon 

* gemengde kamermuziek: werken van bijvoorbeeld Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm, Luigi Nono 

 

Keuzemogelijkheden en  vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Zie het algemeen aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Het eindexamen vindt in twee delen plaats. 

* orkestspel‐examen, bestaande uit de volgende onderdelen: kleine trom, pauken, xylofoon, vibrafoon en 

accessoires (30 minuten) 

* eindexamen bachelorstudie (70 minuten muziek, totale lengte maximaal 90 minuten) 

Verplicht: 

1 set‐upwerk, van bijvoorbeeld Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, Helmut Lachenmann, Kevin Volans, Per 

Nørgård, James Wood 

1 marimbawerk, van bijvoorbeeld Maki Ishii,  

1 samenspelstuk, van bijvoorbeeld Toru Takemitsu, Iannis Xenakis, 

Naar keuze: paukensolo (met of zonder begeleiding), improvisatie, wereldmuziek, vibrafoon solo, drum‐ en/of 

theaterwerk(en) 

 

Docenten 

 

Richard Jansen algemeen, repertoire mallets, drums, methodiek 

Nick Woud pauken 

Mark Braafhart orkestslagwerk 

Bence Major orkestslagwerk 

Arnold Marinissen ensembles 

Ramon Lormans marimba, vibrafoon, ensembles, methodiek 

Peter Prommel vibrafoon, marimba, repertoire 

Marijn Korff de Gidts Afrikaans slagwerk en  methodiek 

Vincent Houdijk jazz‐vibrafoon 

Rachel Zhang marimba 

Dominique Vleeshouwers assistent mallets 

Nancy Zeltsman vaste gastdocent marimba 
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Snaren  
 

Studieleider Snaren: Kees Koelmans (c.koelmans@me.com) 

 

De afdeling van de strijk‐ en tokkelinstrumenten (Strings) vormt met meer dan 150 studenten een prominent 

onderdeel van het conservatorium.  

 

De strijkersafdeling organiseert masterclasses door de vaste docenten en gastdocenten uit binnen‐ en 

buitenland, zoals Thomas Brandis, Philippe Graffin, Yuzuko Horigome, Isabelle van Keulen, Rudolf Koelman, 

Herman Krebbers, Mark Lubotsky, Rachel Podger, Silvia Rosenberg en Gerhard Schulz. Orkestspel is een vast 

onderdeel van het studieprogramma. De studenten worden zoveel mogelijk ingedeeld bij orkest‐ en 

ensembleprojecten alsook speciale strijkersprojecten en een uitgebreid pakket aan kamermuziek. In nauwe 

samenwerking met de Nederlandse Strijkkwartetacademie (NSKA) biedt het CvA de strijkstudenten een 

gedegen strijkkwartetprogramma aan. Verder worden er workshops gegeven door bekende vioolbouwers en 

strijkstokkenmakers, zoals Johan Jacobs en Andreas Grütter. 

 

Tevens is er het videoproject 'grote violisten uit de 20e eeuw' voor studenten viool, altviool en cello. Doel is 

studenten kennis te laten nemen van het spel van de grote voormannen op de viool (en ook enkele cellisten). 

Er worden banden vertoond van o.a. Jascha Heifetz, Zino Francescatti, Ruggiero Ricci, Arthur Grumiaux, Yehudi 

Menuhin, Nathan Milstein etc. De films (en soms ook cd's) worden kort toegelicht. Het project wordt gegeven 

op iedere eerste vrijdag van de maand van 14.00‐16.00 uur. Verplicht voor alle eerstejaars strijkers. 

 

Er is een goed  samenwerkingsverband met het Koninklijk Concertgebouworkest. Masterstudenten kunnen 

auditeren voor de Orkestacademie, waar zij getraind worden door leden van het Concertgebouworkest en 

deelnemen aan een aantal concerten.  

 

Ook voor harpisten is de sterke band met de orkestwereld van groot belang. Daarnaast neemt ook voor de 

harpisten zowel het solo‐ als het kamermuziekrepertoire een prominente plaats in binnen de opleiding. De 

harpisten en gitaristen richten zich daarnaast zeker ook op de voor deze instrumenten nog steeds bloeiende 

lespraktijken. Voor gitaar moet bovendien zeker ook de prominente positie van de opleiding tot flamenco‐

gitarist genoemd worden. Voor beide instrumenten is met name ook de laatste halve eeuw  veel eigentijds 

solo—en kamermuziekrepertoire geschreven, dat een steeds belangrijkere plaats in de opleiding krijgt. 
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Harp 
 

Introductie 

 

Het hoofdvak harp richt zich in de eerste plaats op het ontwikkelen van de muzikale en technische 

vaardigheden op het instrument tijdens de hoofdvaklessen. De lessen worden zowel individueel als in 

groepsverband gegeven en zijn van een internationaal hoog niveau. De studenten worden voorbereid op 

audities, concoursen etc. De studenten winnen grote concoursen als Israel, Bloomington en ARD. In de beste 

orkesten van Nederland en daarbuiten wordt de harpplaats bezet door alumni van het Conservatorium van 

Amsterdam. De docenten zijn allen actief in de muziekpraktijk als solist, in de kamermuziek en als aanvoerder 

in een orkest. De docenten organiseren ook voorspeelavonden, openbare concerten en auditietraining. 

Tijdens de bacheloropleiding worden facultatief verscheidene specialismen aangeboden, die in de 

masterstudie verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld: barokharp, klassieke harp, flamenco, orkestspel , 

kamermuziek,  folkharp, jazzharp en Afrikaanse kora. 

Gastdocenten waren afgelopen jaren onder anderen Rosetty de Ruiter voor jazzharp, Skaila Kanga, Isabel 

Moretti, Maria Graf, Gwyneth Wentink en Lavinia  Meijer voor het hoofdvak harp, Masumi Nagasawa voor de 

klassieke harp en Jalli Lamin Kuyateh voor de kora. 

 

Bachelor Harp 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Erika Waardenburg (erikawaardenburg@hotmail.com) 

 

Toelatingseisen 

 

* de speeltijd van het examen is 15 minuten 

* minstens één werk dient uit het hoofd gespeeld te worden 

* indien het vereiste niveau nog niet bereikt is, kan de kandidaat in de vooropleiding worden geplaatst 

* toonladders en drieklanken kunnen getoetst worden 

* het prima vista‐spel kan getoetst worden 

 

Het voor te bereiden programma van 25 minuten moet bestaan uit: 

1. verplicht werk: C. Salzedo ‐ Chanson dans la nuit voor harp solo 

2. etudes: twee etudes, waarvan een etude met toonladders en een etude met gebroken akkoorden 

3. sonate of sonatine uit de 18e eeuw of het eerste deel van het harpconcert van G.F. Händel 

4. voordrachtstukken: twee werken uit verschillende stijlperioden (19e of 20e eeuw). 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Studiefase van vier jaar waarin een breed basisprogramma geboden wordt. In het lespakket kunnen de 

volgende hoofdgroepen onderscheiden worden: 

* individuele hoofdvakles (techniek,etudes en repertoire uit alle perioden) 

* individuele correpetitie (samenspeltraining en harpconcerten met piano) 

* kamermuzieklessen: kamermuziek maakt een belangrijk deel uit van het hoofdvakprogramma 

* orkeststudie: groepslessen en individuele lessen van docent orkestpartijstudie, aangevuld met individuele 

lessen bij de hoofdvakdocent. Deelname aan orkestprojecten en de orkestklas. 

* masterclasses: de afdeling harp organiseert jaarlijks meerdere masterclasses of gastcolleges waaraan 

studenten, na overleg met hun hoofdvakdocent, kunnen deelnemen. 

 

Eerste jaar 

 

* wekelijks een individuele les van de hoofdvakdocent 

* voorspeelavonden en wekelijks groepslessen 

* harmonie aan de harp 

 

Tentamen 1: ( 15 minuten) techniek, twee etudes, een solowerk, een deel van een concert. 
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Propedeutisch examen  

 

Tentamen 2: propedeutisch examen ( 25 minuten): een etude, twee solowerken waarvan een na 1945, een 

deel van een sonate, een deel van een concert. Hierbij worden de vorderingen van de student op technisch en 

muzikaal gebied beoordeeld in het perspectief van de vierjarige studieduur. 

 

Tweede jaar 

 

* wekelijks een individuele les van de hoofdvakdocent 

* voorspeelavonden en wekelijks groepslessen 

* harmonie aan de harp 

* deelname aan de projecten van het symfonieorkest van het CvA, de orkestklas, het NJO of andere orkesten 

* introductiecursus: orkestspel of barokharp of methodiek 

 

Tentamen 3: (15 minuten speeltijd) techniek, twee  etudes, een solowerk, een deel van een concert. 

Tentamen 4: (25 minuten speeltijd) twee solowerken waarvan een na 1945, een sonate, een deel van een 

concert. 

 

Derde jaar 

 

* wekelijks een individuele les van de hoofdvakdocent 

* voorspeelavonden en wekelijks groepslessen 

* deelname aan de projecten van het symfonieorkest van het CvA/de CvA‐orkestklas 

* wekelijks keuzevak orkestspel of barokharp of methodiek 

 

Tentamen 5: (15 minuten speeltijd) techniek, twee etudes, een solowerk, een deel van een concert. 

Tentamen 6: (25 minuten speeltijd) twee solowerken waarvan een  na 1945, een sonate, een deel van een 

concert.  

 

Vierde jaar 

 

* wekelijks een individuele les van de hoofdvakdocent 

* voorspeelavonden en wekelijks groepslessen 

* deelname aan de projecten van het symfonieorkest van het CvA/de CvA‐orkestklas 

* wekelijks keuzevak orkestspel of barokharp of  methodiek 

 

Tentamen 7: (25 minuten speeltijd) afsluiting keuzevak 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Zie het algemeen aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Tentamen 8: eindexamen (50 minuten speeltijd) in de vorm van een openbaar concert, waarin de kandidaat 

een evenwichtig programma speelt, bestaande uit werken uit diverse stijlperioden, een kamermuziekwerk, 

een sonate en een deel van een concert of een groot ensemblewerk. 

 

Docenten 
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Erika Waardenburg hoofdvak, methodiek 

Sandrine Chatron partijstudie en auditietraining 

Constance Allanic barokharp en harmonie aan de harp 

Mariken Zandvliet correpetitie 
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Gitaar & Flamenco 

 

Introductie 

 

Het Conservatorium van Amsterdam biedt een van de meest veelzijdige gitaarstudies in zijn soort. Het 

studieprogramma bereidt de toekomstige gitarist voor op alle aspecten van de hedendaagse beroepspraktijk. 

Coördinator is Johannes Möller, die zelf alumnus is van het Conservatorium van Amsterdam, waar hij 

studeerde bij Lex Eisenhardt. 

 

Gedurende de studie ontwikkelt de student zijn speelvaardigheid en kennis van gitaartechniek tot een 

excellent niveau. Het studieprogramma biedt niet alleen ruime specialisatiemogelijkheden binnen de vakgroep 

klassiek gitaar, maar via keuzevakken ook bij andere afdelingen. Omdat het repertoire voor dit instrument en 

de speeltechniek een breed scala aan genres omvat, neemt de gitaar een unieke plaats in in de wereld van de 

klassieke muziek.  Flamenco is, vanwege het minieme verschil tussen de instrumenten die door flamenco‐ en 

klassieke gitaristen worden gebruikt, nauw verwant aan het Spaanse klassieke gitaarrepertoire. Daarom maakt 

flamenco een belangrijk deel uit van het opleiding. Lessen in flamenco worden gegeven door Eric Vaarzon 

Morel. Een afstudeerspecialisatie in flamenco behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast is de gitaar in 

moderne muziek nauw verbonden met de popcultuur. Het is daarom van belang, ook met het oog op een 

lespraktijk, privé of op een muziekschool, dat de student een basiskennis van de elektrische gitaar in pop en 

jazz ontwikkelt. De lessen elektrische gitaar worden gegeven door Hans Kunneman. Andere cursussen die de 

gitaarafdeling biedt, zijn barokgitaar (Lex Eisenhardt) en luit (Fred Jacobs).  

 

Bachelor Gitaar 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Johannes Möller (johannes@johannesmoller.com) 

 

Toelatingseisen 

 

Duur 25 minuten. 

* enkele stukken (samen 20 minuten) die een zo goed mogelijk beeld geven van de ontwikkeling van de 

kandidaat tot nu toe  

* een kort gesprek over de opleiding van de kandidaat tot nu toe en de mogelijkheden tot toelating op het CvA 

(5 min). 
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 Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Naast de hoofdvaklessen is er aandacht voor flamenco, jazz, elektrisch gitaar en bijvakken en specialisaties als 

Zuid‐Amerikaans, hedendaags repertoire en oude muziek. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor een 

uitvoerende en docerende beroepspraktijk.  

Van studenten uit alle studiejaren wordt deelname aan de gitaaravonden verwacht.   

 

Eerste jaar 

 

* wekelijks hoofdvakles. 

* maandelijkse groepslessen van Johannes Möller, Lex Eisenhardt.  

* elektrische gitaar, docent Hans Kunneman (de cursus kan in het eerste en/of tweede jaar worden gevolgd). 

*  flamencogitaar, docent Eric Vaarzon Morel ((de cursus kan in het eerste en/of tweede jaar worden gevolgd). 

* fretboard harmony, docent Johannes Möller. 

* techniektentamen in februari. 

* kamermuzieklessen van diverse docenten (duetten en/of grotere ensembles).  
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Propedeutisch examen 

 

 aan het eind van het eerste studiejaar, duur 20 minuten. 

 

Tweede jaar 

 

* wekelijks hoofdvakles. 

* maandelijkse groepslessen van Johannes Möller, Lex Eisenhardt. 

* methodiek van het hoofdvak. 

* voor flamenco en elektrische gitaar: zie eerste jaar. 

* kamermuziek zie eerste jaar.  

* fretboard harmony, docent Johannes Möller. 

Techniektentamen in februari. 

Overgangstentamen aan het eind van het cursusjaar, duur 25 minuten. 

 

Derde jaar 

 

* wekelijks hoofdvakles. 

* maandelijkse groepslessen van Johannes Möller, Lex Eisenhardt. 

* methodiek van het hoofdvak. 

* kamermuzieklessen zie eerste jaar.  

* vrije ruimte: voor de invulling van de vrije ruimte is er de mogelijkheid te kiezen voor bijvakken die 

gerelateerd zijn aan het hoofdvak: flamenco, lichte muziek (elektrisch gitaar) of historische instrumenten. Zie 

ook het keuzeprogramma. 

* methodiek‐examen. 

* techniektentamen in februari. 

 

Overgangstentamen aan het eind van het cursusjaar, duur 30 minuten. 

 

Vierde jaar 

 

* wekelijks hoofdvakles. 

* maandelijkse groepslessen van Johannes Möller, Lex Eisenhardt.  

* vrije ruimte: zie derde jaar. 

* voorbereiding op het praktisch examen. 

* NB. Bij afsluitend bijvak‐examen flamencogitaar en elektrisch gitaar wordt ook een aanvullend methodiek‐

examen afgenomen. 

 

Eindexamen 

 

Duur ca. 50 minuten. Repertoire: 

* Een programma met werken die een optimaal beeld geven van de vaardigheid van de student.  

* Werken in veel verschillende stijlen. 

* Uit het hoofd spelen wordt aanbevolen, tenzij het lezen van bladmuziek essentieel is voor de uitvoering, 

zoals in het geval van hedendaagse muziek of kamermuziek in grotere ensembles 

 

Docenten 

 

Johannes Möller hoofdvak 
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Lex Eisenhardt hoofdvak + barokgitaar 

Eric Vaarzon Morel flamencogitaar 

Hans Kunneman elektrische gitaar 

Marion Shcaap methodiek  
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Viool 
 

Introductie 

 

De vioolsectie staat in de lange traditie van de beroemde Hongaarse pedagoog Oskar Back, leerling van Eugène 

Ysaÿe. Ook Carl Flesch heeft lesgegeven aan het conservatorium. Herman Krebbers en Davina van Wely traden 

in de voetsporen van Oskar Back en leverden jarenlang gerenommeerde leerlingen af. 

 

Bachelor Viool 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Kees Koelmans (c.koelmans@me.com) 

 

Toelatingseisen 

 

* tenminste twee etudes van verschillend karakter, bijvoorbeeld uit Fiorillo ‐ Caprices, of Rode ‐ 24 caprices 

* een concert, bijvoorbeeld Mozart ‐ tweede of derde concert, Haydn ‐ concert in C, Bruch, Mendelssohn of 

een ander concert van gelijke moeilijkheidsgraad 

* twee delen uit een solosonate van Bach 

* een voordrachtstuk van na 1750, bijvoorbeeld Bloch ‐ Nigun, Saint‐Saëns ‐ Havanaise of Tsjaikovsky ‐ 

Souvenir d'un lieu cher 

* een sonate van bijvoorbeeld Mozart, Beethoven of Brahms 

* een majeur‐ en mineurtoonladder met enige streeksoorten 

* gebroken drieklanken over drie octaven 

 

 Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Studiefase van vier jaar waarin een breed basisprogramma geboden wordt. In het lespakket kunnen de 

volgende hoofdgroepen onderscheiden worden: 

* individuele lessen van de hoofdvakdocent 

* kamermuzieklessen: kamermuziek maakt deel uit van het hoofdvakprogramma.  

* orkeststudie: individuele lessen en deelname aan orkestprojecten 

* masterclasses: de afdeling viool organiseert een paar keer per jaar masterclasses of gastcolleges waaraan 

studenten, na overleg met de hoofdvakdocent, deel kunnen nemen 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* wekelijks individuele lessen van de hoofdvakdocent (opbouw techniek, etudes, sonates, voordrachtstukken 

en concerten uit alle stijlperioden) 

* voorspeelavonden en groepslessen 

* project eerstejaars strijkorkest aan het eind van de eerste periode tijdens de projectweken. Na afloop van 

het eerstejaars strijkersproject wordt er een kamermuziekindeling gemaakt en starten de 

kamermuzieklessen. 
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* etudetentamen. In februari vinden etudetentamens viool plaats. Iedere student speelt twee etudes van 

verschillend karakter. 

 

Propedeutisch examen 

 

Aan het eind van het eerste jaar sluit de student de propedeuse af met een 

overgangsexamen. Hierbij worden de vorderingen van de student op technisch en muzikaal gebied 

beoordeeld in het perspectief van de vierjarige studieduur. 

 

Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar. 

 

In plaats van deelname aan het eerstejaars strijkorkest komt hier deelname aan de projecten van het 

Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam en aan de orkestklas. Het onderwijs is ingedeeld in 

twee of drie perioden per jaar. Vanaf het derde jaar worden er lessen partijstudie gegeven (partijstudie). 

* overgangstentamen. Aan het eind van elk jaar sluit de student het jaar af met een overgangstentamen. 

Hierbij worden de vorderingen van de student op technisch en muzikaal gebied beoordeeld in het perspectief 

van het volgende studiejaar. 

 

Derde jaar 

 

Zie eerste jaar 

 

In plaats van deelname aan het eerstejaars strijkorkest komt hier deelname aan de projecten van het 

Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam en aan de orkestklas. Het onderwijs is ingedeeld in 

twee of drie perioden per jaar. Vanaf het derde jaar worden er lessen partijstudie gegeven (partijstudie). 

* overgangstentamen. Aan het eind van elk jaar sluit de student het jaar af met een overgangstentamen. 

Hierbij worden de vorderingen van de student op technisch en muzikaal gebied beoordeeld in het perspectief 

van het volgende studiejaar. 

 

Vierde jaar 

 

Zie tweede en derde jaar. 

In februari vindt het examen partijstudie plaats, dat de vorm heeft van een orkestauditie. De student speelt 

voor een commissie het eerste deel van een concert van Mozart, inclusief cadens, en een aantal 

orkestfragmenten.  

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* historische uitvoeringspraktijk. Bijvak barokviool of lessen historische uitvoeringspraktijk bij een van de 

strijkersdocenten Oude Muziek, eventueel in combinatie met andere vakken van deze afdeling. Informatie: 

Kees Koelmans. 

Zie ook het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma 
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Eindexamen 

 

Aan het eind van het jaar doet de student eindexamen in de vorm van een publiek concert van ongeveer een 

uur, waarin hij of zij een evenwichtig programma speelt, bestaande uit stukken uit diverse stijlperioden en een 

verplicht kamermuziekwerk. 

 

Indicatie voor de programma's 

Een deel uit een romantisch vioolconcert, een sonate of ander kamermuziekwerk naar keuze, delen uit de 

solowerken van Bach (bij voorkeur een fuga of de Chaconne). 

 

Docenten 

 

Kees Koelmans hoofdvak 

Vera Beths hoofdvak 

Peter Brunt hoofdvak 

Ilya Grubert hoofdvak 

Lex Korff de Gidts hoofdvak 

Johannes Leertouwer hoofdvak 

Liviu Prunaru hoofdvak 

Maria Milstein hoofdvak 

Shunske Sato barokviool 

Sayuri Yamagata barokviool 

Janet Krause partijstudie bachelor 

David Peralta partijstudie master 

Marc Danel strijkkwartet 

Wiesje Miedema methodiek 

Emma Breedveld bijvak 
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Altviool 

 

Introductie 

 

De hoofdvakstudie altviool richt zich in de eerste plaats op het ontwikkelen van de muzikale en technische 

vaardigheden op het instrument tijdens de hoofdvaklessen. Daarnaast wordt groot belang gehecht aan het 

ontwikkelen van kamermuzikale kwaliteiten en orkestspel, om de studenten voor te bereiden op de 

muziekpraktijk als altviolist. Vanaf het eerste jaar bachelor zijn deze vakken dan ook goed vertegenwoordigd. 

De altviooldocenten van het Conservatorium van Amsterdam zijn allen zeer actief in het Nederlandse en 

internationale muziekleven, in de kamermuziek, als aanvoerders in de orkesten en als solist.  

De docenten organiseren regelmatig openbare voorspeelavonden voor de studenten en regelmatig worden  

gastdocenten uitgenodigd voor het geven van masterclasses. Vaste gasten zijn Jürgen Kussmaul en Daniel 

Bard, eveneens hebben Lawrence Power, Garth Knox, en Thomas Riebl de laatste jaren masterclasses gegeven. 

Sinds 2007 organiseert de vakgroep met veel succes elke twee jaar het Amsterdam Viola Festival; sinds 2009 in 

combinatie met het Nationaal Altvioolconcours Amsterdam. Tijdens dit festival zijn er concerten te 

beluisteren, masterclasses te volgen en geven de studenten ook samen met elkaar concerten, wat de 

saamhorigheid zeer ten goede komt! 

 

Bachelor Altviool 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Francien Schatborn  (francien@schatborn.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

* twee contrasterende etudes, bijvoorbeeld een melodische etude en/of een legato etude 

* een solostuk van Bach of Telemann of een tijdgenoot 

* uit de klassieke stijlperiode:  een deel uit een soloconcert of uit een sonate  

* uit de romantische/moderne stijlperiode: een deel uit een soloconcert of uit een sonate of een 

voordrachtstuk   

Er wordt een keuze gemaakt uit het meegebrachte repertoire. 

 

 Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Studiefase van vier jaar waarin een breed basisprogramma geboden wordt. In het lespakket kunnen de 

volgende hoofdgroepen onderscheiden worden: 

* individuele hoofdvakles (techniek, etudes en repertoire uit alle perioden) 

* individuele correpetitie (samenspeltraining en repertoirestudie met piano) 

* kamermuzieklessen: kamermuziek maakt een belangrijk deel uit van het hoofdvakprogramma. 

* orkeststudie: groepslessen en individuele lessen van Francien Schatborn, aangevuld door individuele lessen 

bij de hoofdvakdocent en deelname aan orkestprojecten. Eén keer per seizoen zogenaamde ‘mock auditions’, 

waarbij de auditie situatie wordt nagebootst en alle studenten voor elkaar en een commissie spelen. 

* masterclasses: de afdeling altviool organiseert jaarlijks meerdere masterclasses, of gastcolleges, 

waaraan studenten, na overleg met hun hoofdvakdocent, kunnen deelnemen 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* wekelijks een individuele les van de hoofdvakdocent (opbouw techniek, etudes, sonates, voordrachtstukken 

en concerten uit alle stijlperioden) 

*voorspeelavonden en groepslessen 

* project eerstejaars strijkers aan het begin van het eerste jaar tijdens de projectweek. 

* gedurende het eerste jaar enkele orkestlessen  
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* techniektentamen. In februari vinden techniektentamens altviool plaats. De student speelt een toonladder 

met drieklanken, gebroken tertsen, chromatisch en dubbelgrepen (tertsen, sexten en octaven), een etude, een 

deel van een solowerk van Bach, Telemann of tijdgenoten en 3 orkestfragmenten. 

 

Propedeutisch examen 

 

Dit vindt plaats aan het eind van het eerste studiejaar, duur 25 minuten. Hierbij worden de 

vorderingen van de student op technisch en muzikaal gebied beoordeeld in het perspectief van de vierjarige 

studieduur. Het programma omvat een etude en een deel van een concert, een sonate 

en/of een solostuk uit verschillende stijlperioden. 

 

Tweede jaar 

 

* wekelijks een individuele les van de hoofdvakdocent (opbouw techniek, etudes, sonates, voordrachtstukken 

en concerten uit alle stijlperioden) 

*voorspeelavonden en groepslessen 

*deelname aan de projecten van het symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam en het NJO 

* techniektentamen. In februari vinden techniektentamens altviool plaats. De student speelt een toonladder 

met drieklanken, gebroken tertsen, chromatisch en dubbelgrepen (tertsen, sexten en octaven), een etude, een 

deel van een solowerk van Bach, Telemann, of tijdgenoten en 4 orkestfragmenten. 

*gedurende enkele maanden deelname aan de orkestklaslessen in groepsverband 

* overgangstentamen (duur: 25 minuten). Aan het eind van elk jaar sluit de student het jaar af met een 

overgangstentamen. Hierbij worden de vorderingen van de student op technisch en muzikaal gebied 

beoordeeld in het perspectief van het volgende studiejaar. 

 

Derde jaar 

 

* wekelijks een individuele les van de hoofdvakdocent (opbouw techniek, etudes, sonates, voordrachtstukken 

en concerten uit alle stijlperioden) 

*voorspeelavonden en groepslessen 

*deelname aan de projecten van het symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam en het NJO 

* deelname aan de orkestklaslessen gedurende het hele jaar, meestal groepslessen, soms individueel 

* techniektentamen. In februari vinden techniektentamens altviool plaats. De student speelt een toonladder 

met drieklanken, gebroken tertsen, chromatisch en dubbelgrepen (tertsen, sexten en octaven), een etude, een 

deel van een solowerk van Bach, Telemann of tijdgenoten en 5 orkestfragmenten. 

* overgangstentamen (duur: 25 minuten). Aan het eind van elk jaar sluit de student het jaar af met een 

overgangstentamen. Hierbij worden de vorderingen van de student op technisch en muzikaal gebied 

beoordeeld in het perspectief van het volgende studiejaar. 

 

Vierde jaar 

 

* wekelijks een individuele les van de hoofdvakdocent (opbouw techniek, etudes, sonates, voordrachtstukken 

en concerten uit alle stijlperioden) 

*voorspeelavonden en groepslessen 

*deelname aan de projecten van het symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam en het NJO 

*deelname aan de orkestklaslessen gedurende het hele jaar, meestal groepslessen, soms individueel 

*examen orkestspel in februari. De student speelt voor een commissie bestaande uit de orkestspeldocenten 

van de strijkers een eerste deel van een klassiek concert met cadens en 10 orkestfragmenten. 
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Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* historische uitvoeringspraktijk. Bijvak barokaltviool of lessen historische uitvoeringspraktijk bij een van de 

strijkersdocenten Oude Muziek, eventueel in combinatie met andere vakken van deze afdeling. Informatie: 

Kees Koelmans. 

Zie ook het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

* eindexamen in mei/juni in de vorm van een openbaar concert van een uur (50 minuten muziek), waarin hij 

of zij een evenwichtig programma speelt, bestaande uit stukken uit diverse stijlperioden en (verplicht!) een 

kamermuziekwerk 

Indicatie voor het programma: een solowerk (bijvoorbeeld delen uit een van de solosuites van Bach), een 

(deel van een) sonate, een (deel van een) altvioolconcert en een kamermuziekwerk (duo, trio, kwartet enz.). 

 

Docenten 

 

Francien Schatborn hoofdvak en partijstudie  

Marjolein Dispa hoofdvak + kamermuziek  

Nobuko Imai hoofdvak  

Sven Arne Tepl hoofdvak + kamermuziek  

Richard Wolfe hoofdvak 

Jürgen Kussmaul vaste gastdocent 

Shunske Sato barokaltviool 

Sayuri Yamagata barokaltviool 

Wiesje Miedema methodiek 
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Cello 

 

Introductie 

 

De jonge cellist van deze tijd dient van vele markten thuis te zijn. Gewoon goed cellospelen is niet meer 

voldoende. Kennis van de uitvoeringspraktijk is een absolute vereiste, evenals een gezonde, en ook kritische 

houding tegenover de moderne, wereld‐ en andere muziek. Tijdens de opleiding aan het Conservatorium van 

Amsterdam is solistisch spel, hoog muzikaal en technisch niveau een duidelijk streven. 

 

De cellosectie staat bekend om zijn hechte samenwerking. In goede sfeer wordt getracht studenten een zo 

allround mogelijke opleiding te verschaffen. Naast de voorspeelavonden van de individuele docenten wordt 

ook iedere maand een ‘Cellomaandag’ georganiseerd, waar studenten van alle docenten optreden. Ook zijn er 

openbare voorspeelavonden, docentenconcerten en externe studentenoptredens in en rond Amsterdam. 

Verder nodigt de sectie regelmatig gastdocenten uit die op inspirerende wijze hun inzichten overdragen. 

 

Bachelor Cello 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Maarten Mostert (maarten.mostert@planet.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

vooropleiding 

(20 minuten) 

* twee etudes, waarvan één met duimpositie, bijvoorbeeld Duport, Popper 

* een deel uit een soloconcert, bijvoorbeeld Romberg ‐ Concertino op. 51 

* twee korte voordrachtstukken (of één voordrachtstuk en één deel van een sonate of solostuk), bijvoorbeeld 

Saint‐Saëns ‐ Allegro appassionato; Goltermann ‐ Capriccio 

de genoemde suggesies zijn minimale eisen 

 

bacheloropleiding 

(20 minuten) 

* twee etudes van verschillend karakter*) 

* een deel uit een soloconcert, bijvoorbeeld Saint‐Saëns of Romberg no. 2*) 

* twee voordrachtstukken (of één voordrachtstuk en één deel van een sonate of solostuk), bijvoorbeeld Goens 

‐ Scherzo; Frescobaldi ‐ Toccata 

de genoemde suggesties zijn minimale eisen 

*) uit het hoofd gespeeld 

 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Het studieprogramma volgt in hoofdlijnen dat van viool en altviool. Hieronder volgt meer specifieke 

informatie. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* deelname aan het eerstejaars strijkersproject. 

* kamermuzieklessen: kamermuziek maakt deel uit van het hoofdvakprogramma.  

 

Toetsing 

* technisch tentamen in januari of februari: twee etudes van verschillend karakter*), duur 10 minuten 

  

Propedeuse‐ examen 

 

een deel uit een concert *); twee voordrachtstukken (of één voordrachtstuk en één deel uit een sonate); een 

deel uit een solosuite of solosonate*), duur 30 minuten 

 

*) uit het hoofd gespeeld 
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Tweede jaar 

 

* in plaats van deelname aan het eerstejaars strijkorkest komt hier deelname aan de projecten van het 

Symfonieorkest Conservatorium van Amsterdam en aan de orkestklas. 

* kamermuzieklessen: kamermuziek maakt deel uit van het hoofdvakprogramma.  

Toetsing tweede jaar 

* technisch tentamen in januari of februari: twee etudes van verschillend karakter*), duur 10 minuten 

* overgangstentamen in mei of juni: drie orkestpartijen, één deel uit een soloconcert*), één deel uit een 

sonate met piano, één voordrachtstuk*), één deel uit een solosuite of solosonate*), duur 30 minuten 

 

Derde jaar 

 

Zie tweede jaar 

* technisch tentamen in januari of februari (afsluitend tentamen): drie etudes van verschillend karakter*), zes 

orkestpartijen, duur 25 minuten 

* derdejaarsrecital in mei of juni: één deel uit een soloconcert*), één deel uit een sonate met piano, één 

voordrachtstuk*), één deel uit een solosuite of solosonate*), duur 35 minuten 

 

*) uit het hoofd gespeeld 

 

Vierde jaar 

 

Toetsing 

* afsluitend technisch tentamen in januari of februari: zes orkestpartijen, duur 20 minuten 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* bijvak historische uitvoeringspraktijk, docent Jaap ter Linden; eventueel in combinatie met andere vakken 

van de afdeling Oude Muziek. Informatie: Teunis de Zwart. 

* Zie ook het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

* eindexamen in mei of juni, duur 50 minuten muziek. Het programma moet tenminste bestaan uit één of 

meer delen van een soloconcert*), sonate met piano, solosuite of solosonate*) uit de volgende perioden 

‐ vóór ca. 1750, bijvoorbeeld Bach, Barrière, Dell'Antonii, Gabrieli, Geminiani 

‐ romantiek 

‐ tweede helft van de 20e eeuw of later 

 

*) uit het hoofd gespeeld 

 

Docenten 

 

Maarten Mostert hoofdvak 

Dmitry Ferschtman hoofdvak 

Jeroen den Herder hoofdvak 

Jelena Očić hoofdvak 

Mick Stirling hoofdvak + partijstudie 

Anner Bijlsma vaste gastdocent 
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Gideon den Herder assistent 

Viola de Hoog barokcello 

Mieneke van der Velden viola da gamba 

Wiesje van Eersel methodiek  
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Contrabas 
 

Introductie 

 

Door de geweldige ontwikkeling die de contrabas de laatste decennia heeft doorgemaakt en die nu nog steeds 
in stroomversnelling doorgaat, wordt het studieprogramma voor contrabas steeds breder. Het aantal jonge 
getalenteerde bassisten neemt  toe. Waar vroeger iemand vooral werd opgeleid om een orkestbaan te 
verwerven, worden nu ook bassisten opgeleid omsolo concerten/recitals te geven en zich erop voor te 
bereiden naar grote concoursen te gaan. Ook componisten zien steeds meer de enorme mogelijkheden van de 
contrabas en het repertoire heeft zich de laatste decennia enorm verbreed. 
 
De afdeling Contrabas klassiek aan het Conservatorium van Amsterdam gaat met zijn docententeam dat 
bestaat uit Olivier Thiery, Rick Stotijn en Peter Leerdam  volledig mee in voornoemde ontwikkeling. Er wordt 
door het docententeam veel gewerkt aan repertoireverbreding, auditietraining, effectief studeren, houding en 
podiumpresentatie,  naast het standaard muzikale en technische lespakket. Olivier Thiery, zelf prijswinnaar van 
het ARD Wettbewerb, en Rick Stotijn, winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, onderhouden een hechte 
samenwerking. Zij geven regelmatig gezamenlijk les, wisselen continu ervaring en informatie uit over de 
studenten, de planning, de werkwijze en nieuwe doelstellingen en programma's voor iedere student 
afzonderlijk. 
 
Zij worden ook nog eens bijgestaan door een aantal fantastische bassisten die regelmatig een masterclass 
verzorgen op het Conservatorium van Amsterdam, zoals bijvoorbeeld de baslegende Klaus Stoll of ook Peter 
Stotijn die nu regelmatig auditietrainingen verzorgt.  Ook Domenik Seldis, Bozo Paradzik en Burak Marlali 
waren in het recente verleden te gast en/of geven in de nabije toekomst masterclass. Ook kunnen de 
studenten lessen volgen in violone van de bekende specialiste Margaret Urquhart. 
 
Het uitgebreide intensieve programma van de afdeling Contrabas zorgt voor een bijzondere creatieve 
bedrijvigheid op de contrabas afdeling waar met veel energie voor elkaar wordt gespeeld geluisterd en 
geleerd. Dit heeft al geresulteerd in diverse successen op concoursen en audities voor gerenommeerde 
orkesten in binnen‐ en buitenland. 
 

Bachelor Contrabas 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Olivier Thiery  (olibass@orange.fr) 

 

Toelatingseisen 

 

* een of twee delen uit een soloconcert 
* een of twee verschillende delen of etude uit Mengoli ‐Studies of een cellosuite van Bach, suite van Fryba 
suite of ander studieboek. 
* orkestpartijen: Verdi ‐ Othello, Beethoven ‐ 9 recitativo, Mozart ‐ 40.  
Totaal maximaal 20 minuten. 
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 Studieprogramma 

   

 
 

Algemeen 

 

Studiefase van vier jaar waarin een breed basisprogramma geboden wordt. In het lespakket kunnen de 

volgende hoofdgroepen onderscheiden worden: 

* individuele en groepslessen van de hoofdvakdocent; kamermuzieklessen 

* orkeststudie: individuele lessen en deelname aan orkestprojecten 

* masterclasses: de afdeling contrabas organiseert incidenteel masterclasses en regelmatig gastcolleges 

waaraan studenten, na overleg met de hoofdvakdocent, deel kunnen nemen 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* wekelijks individuele en groepslessen van de hoofdvakdocent (opbouw techniek, etudes, sonates, 

voordrachtstukken en concerten) 

* voorspeelavonden en groepslessen 

* deelname aan het eerstejaars strijkersproject (zie boven). 

* kamermuziek: deelname aan projecten afdeling Kamermuziek 

 

Techniektentamens en voorspeelsessies 

Voor de sectie contrabas geldt dat er per jaar tenminste drie voorspeelsessies worden georganiseerd. 
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Deelname aan twee sessies is verplicht. 

 

Toetsing 

* techniektentamen in januari of februari: 2à 3 etudes, duur 15 minuten 

 

Propedeuse‐examen 

 

 Sonate of suite, concert en voordrachtstuk, duur 25 minuten 

 

Tweede jaar 

 

Zie eerste jaar. 

 

In plaats van deelname aan het eerstejaars strijkorkest komt deelname aan de projecten van het 

Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam en aan de orkestklas 

 

Toetsing 

* techniekexamen in januari of februari: 3 etudes, 10 orkestpartijen 

* overgangstentamen in mei of juni: sonate, suite, concert en voordrachtstuk, duur 25 minuten 

 

Derde jaar 

 

Zie eerste jaar. 

 

In plaats van deelname aan het eerstejaars strijkorkest komt deelname aan de projecten van het 

Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam en aan de orkestklas. 

 

Toetsing 

* techniekexamen in januari of februari: 3 etudes, 10 orkestpartijen 

* overgangstentamen in mei of juni: sonate, suite, concert en voordrachtstuk, duur 25 minuten 

 

Vierde jaar 

 

Zie tweede en derde jaar. 

 

Toetsing 

* afsluitend techniekexamen in januari of februari: 3 etudes en 10 orkestpartijen 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* bijvak historisch instrument: violone, eventueel in combinatie met andere vakken van de afdeling Oude 

Muziek. 

* bijvak jazz 

Zie ook het algemene aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 
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Eindexamen 

 

eindexamen in mei of juni, duur 50 minuten (muziek exclusief pauzes). Het examenprogramma wordt in 

onderling overleg tussen de kandidaat en hoofdvakdocent samengesteld. Kamermuziek kan ook deel uitmaken 

van het te spelen programma. 

 

Docenten 

 

Olivier Thiery hoofdvak 

Rick Stotijn hoofdvak 

Peter Leerdam hoofdvak 

Margaret Urquhart violone, methodiek 
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Toetsen 

 

Studieleider Toetsen: David Kuyken  (davidkuyken@hetnet.nl) 

 

Piano 
 

Introductie 

 

Het grote en veelzijdige repertoire en de rol van de piano plaatst dit instrument in het hart van het 

conservatorium. Gedurende de opleiding leert de student het repertoire in zijn volle breedte uitvoeren op een 

excellent niveau naar internationale maatstaven. 

 

Een hecht team van hooggekwalificeerde docenten draagt zorg voor de opleiding. De grote diversiteit binnen 

dit team garandeert de breedte van het hoofdvak. Naast de wekelijkse individuele hoofdvakles heeft de 

student via team teaching de mogelijkheid om lessen te volgen bij alle docenten van de afdeling. Groepslessen 

en workshops zijn belangrijke aanvullende werkvormen. 

 

Binnen de dynamische afdeling piano is de inbreng van de studenten groot. De Piano Student Council is 

betrokken bij de planning en organisatie van projecten en masterclasses. Ieder jaar zijn internationaal 

gerenommeerde pianisten en pedagogen te gast. Zo bezochten de afgelopen jaren Ferenc Rados, Robert Levin, 

Dmitri Bashkirov, Enrico Pace en Murray Perahia de afdeling. 

 

De afdeling piano is sterk ingebed in de afdeling Toetsinstrumenten, de verzameling van de opleidingen piano, 

orgel, fortepiano, klavecimbel en clavichord. Studenten piano krijgen gedurende de bacheloropleiding 

repertoireklassen historische toetsinstrumenten. Er bestaat de mogelijkheid om individuele bijvakken te 

volgen binnen de Department of Keyboard Studies. Daarnaast dragen projecten bij aan het aanleren van 

kennis en vaardigheden op het gebied van het bespelen van al deze toetsinstrumenten. 

 

Bij de bacheloropleiding staat de samenhang van het vakkenpakket garant voor een sterke opleiding. Binnen 

het theoretisch curriculum wordt met het vak keyboard musicianship in de eerste twee jaar veel nadruk gelegd 

op praktische vaardigheden van de toekomstige pianist. Studenten raken vertrouwd met improvisatie, prima 

vistaspel en transponeren. In de laatste twee jaar van de opleiding vormen de repertoireklassen historische 

toetsinstrumenten en hedendaagse muziek een belangrijke toevoeging aan het hoofdvak via een combinatie 

van individuele‐ en groepslessen door experts. 

 

Samenspel is een essentieel onderdeel van de pianostudie. In het eerste jaar vormt de pianostudent een vast 

duo met een student zang voor de liedklas. Vanaf het tweede jaar is kamermuziek vast onderdeel van de 

studie. Gedurende die jaren wordt de student gecoacht met ensembles in verschillende bezettingen. 

Hoewel het studieprogramma sterk gericht is op het uitvoeren van muziek zijn de pedagogische vakken 

verplicht onderdeel van de studie om de student voor te bereiden op alle facetten van de toekomstige 

beroepspraktijk. Het vak ondernemerschap biedt hierbij een belangrijke ondersteuning.  

 

Aan het eind van de bachelorstudie is de student in staat op overtuigende wijze een openbaar recital ten 

gehore te brengen met muziek uit verschillende stijlperiodes en in verschillende bezettingen. Voor veel 

studenten is die afsluiting het startpunt van een masterstudie binnen het CvA of in het buitenland. 

Binnen de masterstudie wordt, naast hoge pianistische vaardigheden, een sterk beroep gedaan op de artistiek 

onderscheidende kwaliteiten van de student. Mogelijk vindt er binnen het hoofdvak een specialisatie plaats op 

het gebied van repertoire.  
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Binnen het hoofdvak piano zijn de volgende specialisaties mogelijk: Kamermuziek en Nieuwe Muziek. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het samenstellen van multidisciplinaire masterstudies met een 

combinatie van piano met een van de toetsinstrumenten binnen de afdeling Toetsinstrumenten.  

Naast de masterstudie hoofdvak piano kan ook nog gekozen worden voor: 
* Masterstudie repetiteurship, vocaal of instrumentaal 
* Masterstudie pianotrio 
 
Aan het eind van de studie is de student toegerust voor een uitvoerende beroepspraktijk op internationaal 

niveau. Onder de alumni van de afdeling piano van het CvA bevinden zich prijswinnaars van internationale 

concoursen en toonaangevende pianisten in binnen‐ en buitenland. 

 

Bachelor Piano 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: David Kuyken  (davidkuyken@hetnet.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

* twee etudes van een moeilijkheidsgraad van minimaal C. Czerny ‐ op. 740, M. Clementi ‐ Gradus ad 

Parnassum, J.B. Cramer/Bülow 

* polyfonie: een driestemmige inventie, enkele delen uit een suite of partita of een prelude en fuga uit Das 

wohltemperierte Clavier van J.S. Bach 

* een of meer delen uit een klassieke sonate 

* twee voordrachtstukken, liefst uit verschillende stijlperiodes 

 

Studieprogramma 
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Algemeen 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

* wekelijkse individuele les 

* groepslessen  

* keyboard musicianship: praktijkgerichte harmonie aan de piano waarin vaardigheden als prima vistaspel, 

improviseren, transponeren en praktisch harmonisch inzicht worden aangeleerd. 

Het vak wordt getoetst door een commissie waarin zowel docenten theorie als docenten piano zitting hebben. 

* liedklas: in 5 blokken wordt samen met een student zang als duo via individuele en groepslessen gewerkt aan 

liedrepertoire uit verschillende stijlperiodes. Ieder jaar is er een masterclass door een specialist uit binnen‐ of 

buitenland. Twee openbare optredens vormen toetsing en afsluiting van het vak.  

 

Propedeutisch examen hoofdvak 

 

1 etude van Clementi, Moszkovski of Czerny 

1 etude van Chopin 
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Prelude & Fuga van Bach 

Sonate van Haydn of Mozart (compleet) 

1 verplicht werk, een week van tevoren kenbaar gemaakt aan de studenten 

Vrije keus repertoire tot totaalduur van 45‐50 minuten 

 

Tweede jaar 

 

* wekelijkse individuele les 

* groepslessen  

* voortzetting keyboard musicianship 

*kamermuziek: in het tweede jaar worden de studenten opgenomen in de gestructureerde opzet van de  

kamermuziek. De gevormde ensembles krijgen regelmatige coaching. Toetsing door een openbaar optreden 

met jury. 

*methodiek: vakmethodiek voor het instrument piano, bouw & geschiedenis en begeleide stagelessen 

 

Overgangstentamen hoofdvak  

 

1 etude van Chopin 

1 etude van Liszt 

Sonate van Beethoven (compleet) 

20e‐eeuws werk naar keuze 

Vrije keus repertoire tot totaalduur van 50‐55 minuten 

 

Derde jaar 

 

* wekelijkse individuele les 

* groepslessen  

*teamteaching: de student wordt in staat gesteld maximaal 5 lessen te volgen bij een van de andere 
hoofdvakdocenten 
*kamermuziek: in het derde jaar zijn de studenten opgenomen in de gestructureerde opzet van de  

kamermuziek. De gevormde ensembles krijgen regelmatige coaching. Toetsing door een openbaar optreden 

met jury. 

*Repertoireklas historische toetsinstrumenten, docent Richard Egarr 
In 4 blokken gedurende het jaar worden via een combinatie van individuele en groepslessen kennis en 
vaardigheden aangeleerd op het gebied van het bespelen van historische toetsinstrumenten. Daarbij wordt de 
inherente uitvoeringspraktijk uitvoerig behandeld. Bekende en onbekende composities uit de barok, klassieke 
periode en vroege romantiek staan centraal. 
Toetsing: aanwezigheidsplicht en een presentatie 
*Repertoireklas hedendaagse pianomuziek, docent Ralph van Raat 
In 7 blokken gedurende het jaar worden via een combinatie van individuele en groepslessen kennis en 

vaardigheden aangeleerd op het gebied van het spelen van hedendaags repertoire. 

* Tweede Weense school 

* vroeg‐modernisme en serialisme 

* extended techniques en nieuwe notaties 

* avant‐garde 

* muzikale citaten en imitatie 

* Nederlandse muziek tot 1970 

* hedendaagse kamermuziek 

Toetsing: aanwezigheidsplicht en een presentatie 
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Overgangstentamen hoofdvak  

 

1 etude van Chopin, Liszt of Debussy 

1 etude van Skrjabin of Rachmaninov 

Romantisch werk 

Polyfoon werk , Suite of Partita van Bach (compleet) 

Hedendaags werk uit repertoireklas hedendaagse muziek 

Vrije keus repertoire tot totaalduur van 60‐65 minuten 

 

Vierde jaar 

 

* wekelijkse individuele les 

* groepslessen  

*teamteaching: de student wordt in staat gesteld maximaal 5 lessen te volgen bij een van de andere 
hoofdvakdocenten 
*kamermuziek of liedbegeleiding 
In het vierde jaar kiest de student voor kamermuziek of liedbegeleiding. Ensemblevorming, organisatie en 
aanvragen coaching is voor de verantwoordelijkheid van de student zelf. 
*Repertoireklas historische toetsinstrumenten, docent Richard Egarr 
Vervolg van de cursus in jaar 3. 

Toetsing: aanwezigheidsplicht en een presentatie 

*repertoireklas hedendaagse pianomuziek, docent Ralph van Raat 

Vervolg van de cursus in jaar 3. 

*minimalisme 

*het oosten ontmoet het westen 

*muziek en kleur 

*de hedendaagse etude 

*nieuwe tonaliteit, nieuwe spiritualiteit 

*Nederlandse muziek na 1970 

*hedendaagse kamermuziek 

Toetsing: aanwezigheidsplicht en een presentatie 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* Bijvakken binnen de afdeling Toetsinstrumenten: klavecimbel, fortepiano, clavichord, orgel 

* bijvak piano jazz in combinatie met methodiek piano. Docenten van de afdeling Jazz.  

Zie ook het aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Een openbaar recital voor een jury met een vrij programma van 50 minuten met een variëteit aan stijlen en de 

mogelijkheid om tot 15 minuten kamermuziek in het programma op te nemen. 

 

Docenten 

 

David Kuyken hoofdvak 

Marcel Baudet hoofdvak 

Willem Brons hoofdvak 

Naum Grubert hoofdvak 

Frank van de Laar hoofdvak 
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Frank Peters hoofdvak 

Jan Wijn hoofdvak 

Richard Egarr fortepiano 

Ralph van Raat repertoirestudie 20e eeuw 

Marc Pauwels methodiek 

Frans van Ruth liedklas 

Menno Dekker keyboard musicianship  

   



 

108 
 

Orgel 
 

Introductie 

 

De orgelafdeling van het Conservatorium van Amsterdam kan bogen op een lange traditie van 
hooggekwalificeerd onderwijs. Beroemde organisten als Anthon van der Horst, Albert de Klerk, Piet Kee, Ewald 
Kooiman, Hans van Nieuwkoop en Jacques van Oortmerssen  hebben jarenlang lesgegeven aan de afdeling. 
Onder de gerenommeerde alumni die in Amsterdam orgel hebben gestudeerd, bevinden zich Jan Raas, Leo van 
Doeselaar, Ben van Oosten en Masaaki Suzuki. En ook de jongste generatie organisten bewijst de kwaliteit van 
de opleiding: regelmatig gooien (oud‐)studenten hoge ogen op gerenommeerde orgelconcoursen in binnen‐ 
en buitenland. 
 
De orgelafdeling biedt een gevarieerd studieprogramma, opgebouwd rondom het spelen op historische orgels. 
Studenten krijgen les op prachtige, beroemde orgels in en buiten Amsterdam, zoals het Chr. Müller‐orgel in de 
St. Bavo en het Cavaillé‐Coll‐orgel in de Philharmonie in Haarlem, het Müller‐orgel in de Waalse Kerk, het 
Adema/Philbert‐orgel in de Mozes en Aäronkerk, het Bätz‐orgel in de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam en 
het Van Covelens‐ en het Van Hagerbeer/Schnitger‐orgel in de St. Laurenskerk in Alkmaar.  
 

Naast de wekelijkse individuele hoofdvakles heeft de student via team teaching de mogelijkheid om lessen te 

volgen bij alle docenten van de afdeling. De orgelafdeling is sterk ingebed in de Department of Keyboard 

Studies, de verzameling van de opleidingen  orgel, piano, fortepiano, klavecimbel en clavichord. Binnen de 

Department of Keyboard Studies bestaat de mogelijkheid om individuele bijvakken te volgen.  Ook is het 

mogelijk een multidisciplinaire masterstudie te volgen waarbij orgel met een van de toetsinstrumenten binnen 

de Department of Keyboard Studies kan worden gecombineerd.  

Om studenten te stimuleren zich te ontwikkelen tot veelzijdige musici op het hoogste niveau, wordt er niet 
alleen uitgebreid aandacht besteed aan de interpretatie van orgelmuziek ‐ van oude tot hedendaagse muziek ‐ 
maar ook aan improvisatie. In het vak Keyboard Musicianship wordt daar de basis voor gelegd. Daarnaast geeft 
Miklós Spányi iedere maand een groepsles in historische improvisatie. Samenwerkingsverbanden met andere 
afdelingen bieden studenten de kans interessante ervaringen op te doen en nieuwe perspectieven te 
ontwikkelen. 
 
Het reguliere curriculum wordt ieder jaar verrijkt met vele activiteiten, zoals masterclasses door beroemde 
gastdocenten uit binnen‐ en buitenland, (lunch‐)concerten, projecten en excursies. In het studiejaar 2016‐2017 
verzorgt de internationaal vermaarde Louis Robilliard, organist van het Cavaillé‐Coll orgel in St. François de 
Sales te Lyon, driemaal een masterclass en lessen over Frans repertoire uit de 19e en 20e eeuw. Voor deze 
lessen zijn ook enkele plekken beschikbaar voor studenten van buiten. 
  
 

Bachelor Orgel 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Pieter van Dijk (rpvandijk51@gmail.com) 

 

Toelatingseisen 

 

1. een aantal werken uit verschillende stijlperioden van een minimale moeilijkheidsgraad van bijvoorbeeld: * 

H. Scheidemann ‐ Preambulum of koraalbewerking; J.S. Bach ‐ Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ 

* keuze uit VIII kleine Praeludien und Fugen 

* L. Vierne ‐ Arabesque (uit 24 Pièces en style libre); J. Langlais ‐ Pasticcio; H. Distler ‐ keuze uit 30 

Spielstücke, of werken van gelijke moeilijkheidsgraad 

2. a prima vista spelen van een eenvoudig orgelwerk met pedaal en het spelen van een korte improvisatie 

3. vaardigheid in het bespelen van een ander toetsinstrument, bij voorkeur piano, is gewenst 
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Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Leerdoel 

 

Een goede beheersing van het instrument met het accent op de volgende componenten: 

* een goede betrouwbare techniek en het kunnen beheersen van stress 

* het kunnen omgaan met historische instrumenten uit verschillende stijlperioden (toonvorming, registratie 

etc.) 

* het beheersen van repertoiregebonden technieken 

* grondige kennis van de uitvoeringspraktijk 

* stijlbegrip en een gebalanceerde esthetiek 

* improvisatie 

* communicatieve vaardigheden en persoonlijkheid 

 

Inhoud 

Naast de wekelijkse individuele les zijn de eveneens wekelijkse groepslessen van cruciaal belang. In deze 

groepslessen staan twee elementen centraal: het voorspelen en de daaraan verbonden collectieve bespreking, 

en tevens korte voordrachten van docent over bepaalde aspecten van de uitvoeringspraktijk (men denke b.v. 
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aan de retoriek, Affektenlehre etc.). Projecten (onder leiding van verschillende internationale deskundigen) en 

excursies vormen een aanvulling hierop. 

 

Werkvorm 

* wekelijkse individuele les 

* wekelijkse groepsles 

* groepslessen improvisatie 

* masterclasses gastdocenten 

* projecten rond bepaald repertoire of instrument 

* excursies 

 

Leermiddelen 

Voor de lessen wordt exclusief gebruik gemaakt van historische instrumenten toegesneden op verschillende 

stijlen: 

* Waalse Kerk Amsterdam, Chr. Müller 

* St. Bavo Haarlem, Chr. Müller 

* St. Laurenskerk Alkmaar, v. Hagerbeer/F.C. Schnitger, van Covelens 

* Philharmonie Haarlem, Cavaillé‐Coll 

* St. Nicolaaskerk Amsterdam, Sauer 

 

Toetsing 

Tussentijdse toetsing aan het einde van elk studiejaar vindt plaats in de vorm van een instrumentale 

voordracht. Het repertoire wordt gesplitst in twee delen (tot ongeveer 1800 en van 1800 tot heden). De 

toetsing vindt plaats op twee instrumenten. 

Totale tijdsduur van de toetsing is 40 minuten (tweemaal 20 minuten). 

 

Beoordeling geschiedt door een commissie bestaande uit de vaste docenten en een vertegenwoordiger van de 

directie. In principe worden dezelfde kwalitatieve normen gehanteerd als bij de eindexamens. De 

moeilijkheidsgraad van het repertoire wijkt echter af. Voornaamste beoordelingscriterium is de ontwikkeling 

van een student tussen twee toetsingsmomenten en hoe het getoonde niveau zich, aan het einde van een 

bepaald studiejaar, verhoudt tot de eindtermen. 

 

Eerste jaar/Propedeuse 

 

In het propedeutisch jaar moet de student tonen dat hij in staat is zijn talenten te ontwikkelen en aannemelijk 
maken dat hij in vier jaar aan de eisen van de eindtermen kan voldoen. Basisvorming op het gebied van 
techniek, expressie en esthetiek. Gezien de breedte van het orgelrepertoire worden de vroegste 
klaviertechnieken als uitgangspunt genomen en in chronologische volgorde ontwikkeld.  
Veel aandacht wordt besteed aan de ergonomische aspecten van het spelen en het automatiseren van 
technische vaardigheden. 
De kerkmuziekvakken hymnologie, liturgie en gregoriaans vormen een onderdeel van de propedeuse Orgel. 
  

Tweede jaar 

 
Het ontwikkelen van stilistische differentiatie op het gebied van de uitvoeringspraktijk gerelateerd aan 
repertoire‐ of tijdgebonden technieken. Het ontwikkelen van een esthetiek, persoonlijkheid en 
communicatieve vaardigheden. 
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Derde jaar 

 
Het verder ontwikkelen van stilistische differentiatie op het gebied van de uitvoeringspraktijk. Het verdiepen 
van een esthetiek, persoonlijkheid en communicatieve vaardigheden. Het oefenen van voorspeel‐ en concert 
situaties. 
 

Vierde jaar 

 

Het voorbereiden van het eindexamenprogramma. 
 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Zie het aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 

Eindexamen 

 

Het bachelor‐eindexamen kent de vorm van een instrumentale voordracht van de student op een of twee 
instrumenten van zijn eigen keuze. Duur van het door de kandidaat gekozen examenprogramma is 45 
minuten. Dit programma wordt aangevuld met een door de jury gekozen verplicht werk van maximaal 10 
minuten. Dit verplichte werk wordt zes weken voor het examen aan de kandidaat bekendgemaakt en dient 
door hem/haar zelfstandig, dus zonder assistentie van de docenten, te worden voorbereid. 
  
Het examenprogramma dient werken te bevatten uit alle stijlperioden: voor Bach ( bijv. Sweelinck, Buxtehude, 
Frescobaldi, Muffat, de Grigny), J.S. Bach, de 19e eeuw en de 20e/21e eeuw. De beoordeling vindt plaats door 
een jury bestaande uit de docenten en een externe deskundige en wordt voorgezeten door een 
vertegenwoordiging van de directie van het conservatorium. De kandidaat moet blijk geven te beschikken over 
een betrouwbare techniek, stijlinzicht, persoonlijkheid en communicatieve eigenschappen. 
 

Docenten 

 

Pieter van Dijk hoofdvak, methodiek 
Matthias Havinga assistent hoofdvak 
Louis Robilliard vaste gastdocent 
Miklós Spányi improvisatie, basso continuo 
Gerben Gritter orgelbouw 
Henny Heikens hymnologie/gemeentezang 
Piet van der Heijden liturgie 
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Klavecimbel hedendaags 
 

Introductie 

 

Wanda Landowska ‐ György Ligeti ‐ Bohuslav Martinu ‐ Annelie de Man ‐ clavicembalo contemporaneo ‐ John 
Cage ‐ Elisabeth Chojnacka ‐ Louis Andriessen  ‐ Jukka Tiensuu ‐ contemporary harpsichord ‐ Iannis Xenakis‐ 
Jane Chapman  ‐ Maurizio Kagel ‐ zeitgenössischen Cembalo ‐ Vivienne Spiteri ‐  Luciano Berio  ‐ Henryk Mikolaj 
Górecki  ‐ Goska Isphording ‐ современный клавесин ‐ Elaine Funaro ‐ klawesyn współczesny ‐ Kaija Saariaho ‐ 
Francis Poulenc  ‐ clavicembalo contemporaneo ‐ Toru Takemitsu ‐ Antoinette Vischer  
JOIN THE MOVEMENT ! 
 

Het klavecimbel is niet meer weg te denken uit het hedendaagse repertoire en heeft zijn plek ingenomen in de 
kamermuziek, orkestwerken, opera, muziektheater maar ook in de experimentele hoek, waar elektronica en 
multimedia van toepassing zijn. De studie hedendaags klavecimbel is een zeer dynamische opleiding voor 
studenten met een onderzoekende geest en een brede belangstelling. Bijzonder aan deze opleiding is zeker 
ook dat het wereldwijd de enige volledige opleiding voor modern klavecimbel is. Alumni van deze 
studierichting zijn o.a. finalisten op de meest prestigieuze klavecimbelconcoursen en graag geziene gasten op 
internationale festivals en binnen het professionele nieuwe muziekcircuit.  
 
Binnen de opleiding hedendaags klavecimbel werk je individueel en in verschillende bezettingen aan muziek 
uit de 20e en 21e eeuw en specialiseer je in het instuderen en uitvoeren van ‘klassieke’ werken uit deze 
periode. Ook intensieve samenwerking met de afdeling compositie en de studierichting Live electronics speelt 
vooral in de masterfase steeds belangrijkere rol, waar de muzikale persoonlijkheid van de student het ontstaan 
van een nieuw klavecimbelrepertoire weet te stimuleren. 
 

 

Bachelor Klavecimbel hedendaags 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Menno van Delft (mail@mennovandelft.com) 

 

Toelatingseisen 

 

De kandidaat wordt geacht een programma van niet meer dan 30 minuten voor te dragen waarin solowerken 

zijn opgenomen uit de periode 1900 tot heden, zo verschillend mogelijk van stijl. 

 

Programmavoorbeeld : 

Jukka Tiensuu ‐ Fantango 

Gyorgy Ligeti ‐ Passacaglia ungherese  

Martinu ‐ Sonate  

Louis Andriessen ‐  Ouverture to Orpheus 

 

Er vindt een korte á prima vista‐test plaats 
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Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Programma‐aanbod o.a.: 

* solospel (techniek, zowel traditionele als grafische notatie, extended techniques, gebruik van elektronica) 

* kamermuziek gegeven door diverse docenten, 

* orkestmuziek 

* geschiedenis van het hedendaagse klavecimbelrepertoire 

* methodiek hedendaags repertoire 

* deelname aan voorspeelavonden en concerten buiten het conservatorium 

* presentaties van en voor componisten 

* samenwerking met stichting Annelie de Man en het klavecimbelfestival en ‐councours Prix Annelie de Man  

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Zie bij ‘algemeen’ 
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Propedeutisch examen 

 
overgangstentamens van 20 minuten (klavecimbel en ensemblespel): gevarieerd programma met werken in 
verschillende stijlen 
 

Tweede jaar 

 

Zie bij ‘algemeen’. Overgangstentamens van 20 minuten (klavecimbel en ensemblespel): gevarieerd 

programma met werken in verschillende stijlen 

 

Derde jaar 

 

Zie bij ‘algemeen’. Overgangstentamens van 20 minuten (klavecimbel en ensemblespel): gevarieerd 

programma met werken in verschillende stijlen 

 

Vierde jaar 

 

Zie bij ‘algemeen’ 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Zie het algemeen aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 
 

Eindexamen 

 
eindexamen van 50 minuten 
* werken uit verschillende stijlperioden, waaronder tenminste drie gecomponeerd na 1980 
* een compositie geschreven in opdracht van de student 
* een compositie met (live) elektronica  
* een significant kamermuziekstuk 
 

Docenten 

 

Goska Isphording hoofdvak 
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Accordeon 

 

Introductie 

 

De accordeon is een ongelooflijk veelzijdig instrument, dat zich op vele manieren een plek verworven heeft in 

de moderne concertpraktijk. Een flink aantal van de belangrijkste twintigste‐ en eenentwintigste‐eeuwse 

componisten schrijven of hebben geschreven voor dit instrument. In solo‐ of kamermuziekvorm, in 

transcripties van werken uit de renaissance, barok en de klassieke periode, of nieuw gecomponeerde 

hedendaagse, avant‐garde, experimentele of elektronische muziek. Maar de accordeon heeft ook een vaste 

plek in veel orkestrale muziek, solistisch of als deel van de orkestbezetting. Daarnaast is het een veelgevraagd 

instrument in interdisciplinaire projecten op het gebied van theater of dans ‐ en speelt het natuurlijk een rol in 

allerlei soorten volksmuziek, in tango, jazz en het chanson. Kortom, de accordeon is overal! 

 

Omdat het nog een jong instrument is, is de meeste oorspronkelijke muziek voor accordeon gecomponeerd in 

een hedendaags idioom. Dit speelt dan ook een grote rol in het studieprogramma. Maar ook transcripties 

vormen een essentieel onderdeel van het repertoire en er wordt veel aandacht besteed aan kamermuziek in 

verschillende bezettingen. Er is bovendien een vruchtbare samenwerking met andere afdelingen van het 

Conservatorium van Amsterdam. Zo wordt er geparticipeerd in projecten van de afdelingen compositie, opera, 

elektronische muziek, oude muziek en jazz.  

 

Bachelor Accordeon 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Marieke Grotenhuis (mariekegrotenhuis30@gmail.com) 

 

Toelatingseisen 

 

De kandidaat bereidt een programma van circa 30 minuten voor met werken uit verschillende stijlperioden, 

die verschillende kanten van de speler laten zien. Het programma dient een polyfoon werk uit het 

barokrepertoire te bevatten (bijvoorbeeld J.S.Bach, D.Scarlatti, J.P.Rameau, D.Buxtehude), tenminste één 

oorspronkelijk voor accordeon geschreven werk en een virtuoos stuk, dat kan een oorspronkelijk werk of een 

transcriptie zijn. 
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Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Wordt nader bekendgemaakt. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Wordt nader bekendgemaakt. 

 

Propedeutisch examen 

 

Wordt nader bekendgemaakt. 

 

Tweede jaar 

 

Wordt nader bekendgemaakt. 

 

Derde jaar 

 

Wordt nader bekendgemaakt. 
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Vierde jaar 

 

Wordt nader bekendgemaakt. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

Wordt nader bekendgemaakt. 

 

Eindexamen 

 

Wordt nader bekendgemaakt. 

 

Docenten 

 

Marieke Grotenhuis hoofdvak 

Marko Kassl hoofdvak 
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Theorie der Muziek 
 

Studieleider Compositie, Directie en Theorie der Muziek: Michiel Schuijer (michiel.schuijer@ahk.nl) 

 

Introductie 

 

Het hoofdvak Theorie der Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam onderscheidt zich zowel in de 

bachelor‐ als de masterfase door de combinatie van muzisch/artistieke vorming en theoretische reflectie. Het 

bachelorprogramma is erop gericht de student grondige kennis, vaardigheden en inzichten te laten verwerven 

op het de verschillende werkterreinen van de muziektheorie ‐ zoals analyse, contrapunt, harmonie, 

instrumentatie ‐ en laat daarbij alle grote stijlperiodes aan bod komen. De studenten worden ook getraind in 

het lesgeven en het werken met (jonge) musici in gevarieerde praktijksessies. Bachelors zijn 

gekwalificeerd om onderwijs te geven aan bijvoorbeeld muziekscholen, koorscholen, hafabra‐opleidingen en 

aan studenten in de vooropleiding en het eerste jaar van een conservatorium. 

 

Bachelor Theorie der Muziek 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: John Koslovsky (john.koslovsky@ahk.nl) 

 

Toelatingseisen 

 

* een specifieke aanleg voor de verschillende onderdelen van de muziektheorie 

* schriftelijke en mondelinge examenonderdelen op het gebied van analyse, harmonie en contrapunt 

* uitgebreide toetsing van het muzikale gehoor 

* redelijk spelniveau op een toetsinstrument 

* beheersing van de Engelse taal 

 

N.B.: ruim voor het examen moet een aantal werkstukken worden ingeleverd; overleg hierover is mogelijk met 

de vakgroepvertegenwoordiger. 

 

Afhankelijk van de kennis en ervaring van de student wordt besloten in welk jaar van de studie hij of zij begint. 

Het toelatingsexamen moet hierover uitsluitsel geven. 
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Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

Het is ook mogelijk om een substantieel gedeelte van het bachelorprogramma te volgen naast een andere 

hoofdvakstudie. Dit leidt dan tot een speciale aantekening Theorie der Muziek op het diploma voor deze 

hoofdvakstudie. 

 

Elke week is er voor alle studenten (bachelor en master) het 'colloquium'. Hierin worden uiteenlopende 

onderwerpen betreffende de muziektheorie besproken: 'work in progress' van studenten en docenten, 

gastsprekers van binnen en buiten het CvA, discussies, besprekingen, referaten n.a.v. publicaties, actualiteiten, 

controverses e.d. 

 

Eerste jaar/propedeuse 

 

Vanaf het eerste jaar krijgen de studenten een intensieve training op het gebied van Harmonie (zowel 

schriftelijke harmonie als harmonie aan de piano), Contrapunt, Analyse, Solfège en Gehoor. Het onderwijs in 

muziekanalyse vertrekt zowel vanuit muziekstukken die ter sprake komen als vanuit de belangrijkste 

analysemethoden. De studenten volgen gedurende het eerste en tweede jaar ook vakken uit het algemene 

aanbod, zoals Muziek‐ en Cultuurgeschiedenis.  
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Propedeutisch examen 

 

De studenten worden getoetst op alle hoofdvakonderdelen. Voor Harmonie en Contrapunt krijgen ze 

schrijfopdrachten die ze deels thuis en deels in het conservatorium – en dan binnen een vastgestelde tijd – 

moeten maken. Praktische examens leggen ze af in Solfège en Harmonie, en ze krijgen een uitgebreide 

gehoortest. Ze leveren aan het einde van het jaar een dossier van geschreven analyses in, en presenteren 

daarnaast een of meer analyses voor de hoofdvakcommissie.  

 

 

Tweede jaar 

 

Het tweede jaar  is een voortzetting van het eerste, maar nu met meer praktische toepassingen, o.a. in de 

vorm van partituurspel en een onderwijsstage. De stage staat in een nauw verband met modules 

Onderwijskunde en Methodiek. 

 

Derde jaar 

 

In het derde jaar begint een nieuw hoofdvakonderdeel: Instrumentatie. Het accent in de schrijfkunst 

(Harmonie en Contrapunt) komt te liggen op het vervaardigen van stijlkopieën. De studenten volgen een 

aantal verdiepingsvakken, zoals Geschiedenis van de Muziektheorie en Muziekesthetiek, alsmede een cursus 

Ensembleleiding samen met studenten van andere hoofdvakken. 

 

Vierde jaar 

 

In de eerste helft van het vierde jaar worden de meeste vakken afgesloten – met uitzondering van het vak 

Harmonie, dat deel uitmaakt van het eindexamenprogramma (zie onder). Voor de rest staat het jaar in het 

teken van de bachelorscriptie, die een onderwerp behandelt uit van de hoofdvakonderdelen. Op basis van de 

scriptie bereidt elke studenten een eindpresentatie voor. 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

De studenten kunnen vakken kiezen uit het aanbod van het Conservatorium van Amsterdam; ze kunnen echter 

ook vakken volgen aan een universiteit, om hun hoofdvak in een breder perspectief te plaatsen. 

 

Eindexamen 

 

Het eindexamen bestaat uit een muzikale presentatie met medewerking van een of meer studenten uit andere 

hoofdvakken. Hierbij worden naast de gepresenteerde werken – de stijlkopieën waarmee de student het vak  

Harmonie heeft afgesloten – ook de getoonde leiderschapskwaliteiten in de beoordeling betrokken. Daarnaast 

presenteert de student het onderzoek dat heeft geresulteerd in de bachelorscriptie. Hierbij gaat het niet alleen 

om de kwaliteit van de ideeën en hun uitwerking, maar ook om de presentatie van de student en de 

soevereiniteit waarvan hij of zij zich tijdens de openbare discussie blijk geeft.  

 

Docenten 

 

Barbara Bleij jazztheorie 

Menno Dekker partituurspel; post‐tonal analysis 

Martijn Hooning solfège en gehoortraining; harmonie 

Job IJzerman contrapunt; galante schemata; methodiek 
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John Koslovsky Schenker‐analyse; geschiedenis van de muziektheorie 

Paul Scheepers harmonie; contrapunt; solfège en gehoortraining; vormleer; Schenker‐ analyse 

Theo Verbey instrumentatie 

Jaap Zwart partituurspel, (barok‐)contrapunt, improvisatie (Ma) 

Vincent van den Bijlaard algemene muziekleer 
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Zang 
 

Studieleider Zang: Pierre Mak (p.m.m.mak@gmail.com) 

 

Introductie 

 

Veel gerenommeerde pedagogen hebben in het verleden hun naam verbonden aan het Conservatorium van 

Amsterdam. Ook de huidige docenten hebben een indrukwekkende reeks leerlingen opgeleid, die regelmatig 

optreden op de Nederlandse en buitenlandse podia. 

In de bacheloropleiding staan, vooral in de eerste jaren, de vocaaltechnische, ambachtelijke ontwikkeling en 

de artistieke groei van de student centraal. Iedere student krijgt één uur zangles (vooropleiding drie kwartier) 

en drie kwartier correpetitie (vooropleiding een half uur) per week, plus vijf groepslessen per jaar van de eigen 

hoofdvakdocent. Daarnaast volgen de studenten cursussen fysieke theatertraining, drama, adembeweging en 

stem (op projectbasis), Feldenkrais, Alexandertechniek, Duits (jaar 1, 2 en 3), Frans (jaar 1, 2 en 3) en Italiaans 

(jaar 2, 3 en 4). Per jaar zijn er vier projectweken, waarin specifieke aspecten van het vak en het repertoire 

worden belicht en uitgediept en waarin samenwerkingsverbanden met andere afdelingen van het 

conservatorium worden georganiseerd.  

De Liedklas is een cursus en is verplicht voor tweede‐ en derdejaarsstudenten en voor eerstejaars pianisten. In 

twaalf blokken per jaar, bestaande uit twee duo‐coachings, een avondworkshop en masterclasses, wordt 

onder leiding van Pierre Mak en Frans van Ruth gewerkt aan interpretatie, tekstbehandeling, expressie en 

samenspel. In ieder blok wordt aandacht besteed aan een componist of een aantal verwante componisten. De 

cursus wordt afgesloten met een concert in april.  

In de oratoriumklas, anderhalf uur per week, verplicht voor tweede‐ en derdejaarsstudenten, wordt ingegaan 

op de specifieke (stijl)kenmerken en de interpretatie van het oratoriumrepertoire. Deze klas wordt gegeven 

door Pierre Mak  

Gedurende het studiejaar geeft Floris Visser vier tweewekelijkse operaworkshops voor bachelorstudenten in 

het derde en vierde jaar (en masterstudenten).  

Ook ensemblezang maakt deel uit van het studieprogramma: tijdens de projectweken en het verplichte 

koorproject in het derde jaar wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed. Tevens kunnen studenten vanuit 

het conservatorium een stagetraject volgen bij het Groot Omroepkoor.  

Vaste gastdocenten Margreet Honig, Ira Siff, Claron McFadden en Alexander Oliver geven regelmatig 

masterclasses. Daarnaast nodigt de vakgroep andere vocalisten met grote staat van dienst uit als gastdocent.  

Per seizoen worden zes voorzingavonden georganiseerd waarop de studenten zich aan het publiek 

presenteren. Ook kunnen de studenten lunchconcerten geven in een van de zalen van het conservatorium.  

Naast de lessen van de hoofdvakdocent volgen de zangstudenten cursussen fysieke theatertraining, 

adembeweging en stem, Feldenkrais en Alexandertechniek, Italiaans, Frans en Duits, correpetitie en 

dramalessen. 
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Bachelor Zang 
 

Vakgroepvertegenwoordiger: Pierre Mak (p.m.m.mak@gmail.com) 

 

Toelatingseisen 

 

* twee liederen en twee aria's, uit het hoofd in verschillende talen en stijlen 

* enige jaren zangles 

* gesprek over de motivatie van de kandidaat voor het vak 

 

Indien er vragen zijn omtrent de toelatingseisen of –criteria, neem dan in een vroeg stadium contact op met de 

vakgroepvertegenwoordiger voor meer informatie. 

 

Studieprogramma 

 

 
 

Algemeen 

 

kamerkoor (verplicht in jaar 2 en 3, vrijwillig in jaar 1 en 4 en de vooropleiding; vrijwillige deelname in overleg 

met de hoofdvakdocent) 

* Alexandertechniek (in overleg met hoofdvakdocent) 
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* uitwisseling met andere hoofdvakdocenten in de vorm van workshops 

* elk jaar een overgangstentamen, op het eind van het eerste jaar het Propedeutisch examen 

 

eerste jaar/propedeuse 

 

* hoofdvak individueel + groepsles 

* Italiaans 

* Frans 

* drama 

* houding en beweging 

* physical acting 

* adembeweging en stem 

* eerstejaars zangensemble 

* coaching met repetitor 

* bijvak piano 

* theorieprogramma 

* orientatie op studie en beroep 

 

Propedeutisch examen 

 

Praktisch tentamen 

 

tweede jaar 

 

* hoofdvak individueel + groepsles 

* ensemblepracticum 

* liedklas 

* oratoriumklas 

* drama 

* Italiaans 

* Duits 

* physical acting 

* adembeweging en stem 

* coaching met correpetitor 

* bijvak piano 

* kamerkoor (laatste projectperiode) 

* theorieprogramma 

 

derde jaar 

 

* hoofdvak individueel + groepsles 

* kamermuziek 

* liedklas (zie onder liedklas) 

* oratoriumklas 

* drama 

* Alexandertechniek 

* Duits 

* coaching met repetitor 

* bijvak piano 
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* kamerkoor (laatste projectperiode) 

* theorieprogramma 

* onderwijskunde/methodiek 

* keuzeprogramma 

 

vierde jaar 

 

* hoofdvak individueel + groepsles 

* coaching met correpetitor 

* DOK‐programma 

* keuzeprogramma 

* mogelijk Basisklas Opera voor studenten die zich willen voorbereiden op de DNOA) 

 

Keuzemogelijkheden en vrije ruimte (derde en vierde jaar) 

 

* historische uitvoeringspraktijk. Bijvak zang Oude Muziek 

* jazz/lichte muziek bijvak zang jazz, eventueel in het kader van methodiek; diverse docenten. Ook is deelname 

aan het jazzkoor mogelijk 

* basisklas opera, in combinatie met vierdejaars studie zang. Ter voorbereiding op de masteropleiding aan de 

Dutch National Opera Academy kunnen gevorderde studenten in aanmerking komen voor de aanvullende 

lessen van de (eenjarige) Oriëntatiecursus Opera. Zij maken daarin kennis met verschillende operadisciplines 

en kunnen in beperkte mate praktijkervaring opdoen in geënsceneerde operaproducties van de Dutch National 

Opera Academy. Het lesprogramma bestaat uit repertoirestudie, dramalessen, fysieke theatertraining en 

deelname van producties van DNOA waar mogelijk. 

 

Zie ook het algemeen aanbod aan keuzemogelijkheden in het keuzeprogramma. 

 
Eindexamen 

 

Programma van 45 minuten muziek uit verschillende genres en stijlperiodes. 

 

Docenten 

 

Pierre Mak hoofdvak, liedklas 

Valérie Guillorit hoofdvak 

Sasja Hunnego hoofdvak 

Claron McFadden contemporary repertoire 

Maarten Koningsberger hoofdvak zang oude muziek 

Xenia Meijer hoofdvak zang oude muziek 

Alexander Oliver vaste gastdocent 

Frans van Ruth liedklas 

David Bollen correpetitie 

Jan‐Paul Grijpink correpetitie 

Selma Harkink methodiek 

Valentina di Taranto Italiaans 

Flavio Aulino Italiaans 

Sára Gutvill Duits 

Nathalie Doucet Frans 

Irene van den Boogaard drama 
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Floris Visser drama (projecten) 

Virag Deszö fysiek theater 

Fajo Jansen fysieke theatertraining (projecten) 

José Peeters Alexandertechniek 

Irthe Aya Engelhard houding en beweging, Feldenkrais 
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Vakbeschrijvingen per vak (alfabetisch) 
 

Onderstaand wordt elk vak dat in het currciulum van één of meer hoofdvakken vóórkomt kort beschreven. 

Benader zo nodig de betreffende coördinator of docent(en) voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 

cursusinhoud. 

 

Titel   1e jaar koor – 2e jaar koor (Algemene studieprogramma KM‐OM) 

Cursusinhoud  Samenzang vormt zowel historisch als technisch de basis van het musiceren. Voor 
instrumentalisten vormt zingen het uitgangspunt voor toonvorming en melodische 
interpretatie. In het koor wordt kennis gemaakt met een breed en gevarieerd 
repertoire en de harmonische, melodische en stilistische kenmerken daarvan. Op 
de repetities wordt als onderdeel van een samenwerkende groep het stemgebruik 
geoefend, worden de zintuigen gescherpt en wordt de interactie tussen horen, 
zien en zingen gestimuleerd. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 en Ba 2 

Docent(en)  Jos Vermunt 

Studiepunten  2 EC per jaar. 

Literatuur/repertoire  Wordt ter plekke bekend gemaakt

Werkvorm  Groepsworkshop jaar 1 en 2 gecombineerd

Toetsvorm  Besloten en openbare presentaties

Beoordelingscriteria  Aanwezigheid, inzet, betrokkenheid

Taal  Engels 

Roostering  Eerste en tweede periode.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Jos Vermunt; josvermunt@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

Titel   Alexandertechniek (Zang)

Cursusinhoud  In de les wordt aandacht besteed aan het soepel bewegen en vrijer  ademen. Ook 
richten we ons op hoe we minder pijn kunnen hebben en een goede focus kunnen 
hebben bij het zingen. Alexandertechniek is een psycho‐fysieke methode, we 
werken dus met lichaam en geest. De docent werkt met verbale instructies. Met 
de handen van de docent wordt je lichaam begeleid en leert het zich te richten.  
Het streven  is het herstellen van de optimale, dynamische relatie tussen hoofd, 
nek en rug. 

Leerdoelen  1.1. 2.1. 3.4 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, 2, 3 

Docent(en)  José Peeters 

Studiepunten  Toekenning in Ba 3: 2 EC

Literatuur/repertoire  1. The use of the self‐ F.M. Alexander
2. Indirect procedures‐ Pedro de Alcantara 

Werkvorm  Individuele lessen

Toetsvorm  Aanwezigheid, inzet, betrokkenheid

Beoordelingscriteria  Kennis door het lichaam te zien als instrument. Coördinatie van lichaam en geest.

Taal  Engels‐ Nederlands

Roostering  Ba‐1 t/m 3 gedurende 1 trimester per jaar individuele wekelijkse lessen 

Locatie  CvA‐ Oosterdokskade 151

Informatie  jjpcpeeters@gmail.com
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Titel   Algemene Muziekleer (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  De onderwerpen van onderdeel 1A zijn onder meer toonsoorten, maat en ritme, 
muziekschrift en versieringen, die tijdens wekelijkse colleges in de eerste periode 
worden behandeld. Onderdeel 1B omvat partituurlezen, de bouw van 
instrumenten en geluidsleer; deze stof wordt in de tweede periode behandeld. 
Bepaalde, door de docent aan te geven onderwerpen moeten volledig door 
zelfstudie worden geleerd. 

Leerdoelen  1.1.2, 2.2, 3.4.1
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Vincent van den Bijlaard

Studiepunten  2 EC 

Literatuur/repertoire  Literatuur en oefenmateriaal worden door de docent bepaald. 

Werkvorm  College 

Toetsvorm  Zowel AML 1A als 1B wordt met een schriftelijk deeltentamen afgesloten.  

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid. Uitslag van de schriftelijke tentamens

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste en tweede periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordigers/coördinator Theorie & Geschiedenis 
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl  
Ralf Pisters: ralf.pisters@ahk.nl 
Michel Khalifa: michel.khalifa@ahk.nl  
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Titel   Analyse en schrijfkunst Oude Muziek (Algemene studieprogramma OM) 

Cursusinhoud  Het doel van deze cursus is het onderzoeken van repertoire uit de renaissance, 

barok en de vroeg‐klassieke periode met de nadruk op het verschil tussen 

historische technieken en methoden van muziekanalytisch onderzoek versus meer 

recente.  

 

Leerdoelen   

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3  

NB: aangezien dit een analysecursus voor gevorderden is, wordt er van je verwacht 

dat je een gedegen basis hebt in harmonie, contrapunt, vormleer en solfège. Je 

moet het tweejarig kern‐theorieprogramma hebben afgesloten (of ervan 

vrijgesteld zijn).  

Docent(en)  Job Ijzerman 

Studiepunten  3 EC 

Literatuur/repertoire   

Werkvorm  Groepsles, maximaal 10 per groep. Je krijgt wekelijks huiswerkopdrachten op het 

gebied van lezen, luisteren en analyseren. 

Toetsvorm  Tijdens het jaar werk je aan twee projecten. Het ene is een opdracht met een 

aantal vragen, het andere een afsluitend onderzoeksproject over een onderwerp 

naar keuze. Deze slotopdracht omvat een geschreven analyse en een presentatie 

voor de groep.  
 

Beoordelingscriteria   

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  hele jaar; 1,5 uur per week

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger Theorie

John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl  
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Titel   Analyse Verdiepingsvak (Algemene studieprogramma KM)

Cursusinhoud  Een verdiepingscursus waarin de student zijn/haar interesses op het gebied van 
muziekanalyse vorm kan geven door middel van een omvangrijk 
onderzoeksproject. De verbinding met de toekomstige perspectief en eigen 
ambitie van de student staat centraal. 

Leerdoelen  1.1.2,1.2.2, 2.2.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1

Cursustype  Verplichte keuze tussen analyse oude muziek (tot ca. 1750); analyse 
Klassiek/Romantiek (1750‐1900); analyse nieuwe muziek (na 1900) 

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  Verschillende docenten van de afdeling theorie en geschiedenis 

Studiepunten  1 

Literatuur/repertoire  De student stelt zelf zijn/haar lees‐ en muzieklijst samen bij de voorbereiding van 
het onderzoeksproject. 
Aanvullend materiaal aangereikt door de docent. 
 

Werkvorm  Werkgroepen, waarbij de eerste vier tot zes lessen: de docent behandelt enkele 

onderwerpen als voorbeeld. Laatste zes tot acht lessen: individuele coaching en 

presentatie van het onderzoek. 

 

Toetsvorm  Eindwerkstuk als weerslag van het individuele onderzoeksproject. 

Beoordelingscriteria  Aanwezigheid en actieve deelname aan de lessen, kwaliteit van het 
onderzoeksproces en van het eindwerkstuk, eventuele mondelinge presentatie van 
het onderzoek. 

Taal  Nederlands en Engels
 

Roostering  Derde jaar bachelor, tweede periode.
 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151.

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger, John Koslovsky (john.koslovsky@ahk.nl) 
Vakgroepcoördinator, Ralf Pisters (ralf.pisters@ahk.nl) 
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Titel   Analyse voor Componisten (Compositie)

Cursusinhoud  Composities van de afgelopen 500 jaar – met een zwaar accent op de laatste 50 
jaar – worden geanalyseerd met het doel de achtergronden van het stuk en de 
intenties van de componist te begrijpen. Worden composities in de algemene 
analyselessen beoordeeld op klank en uitvoering, in deze lessen worden ze 
beoordeeld op relevantie in bredere muzikale, historische en culturele zin. 
Composities worden gezien als leerstukken en als bron van informatie waarvan 
compositiestudenten kunnen leren bij het bepalen van hun eigen positie in hun 
professionele omgeving.  

Leerdoelen  1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 

Docent(en)   

Studiepunten  3 EC 

Literatuur/repertoire   

Werkvorm  ensemblelessen

Toetsvorm  Een analyse, mondeling of schriftelijk uitgelegd

Beoordelingscriteria  niveau van begrip van de geanalyseerde compositie

Taal  Nederlands en Engels

Roostering   

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator compositie

 

 

 

 



 

134 
 

 
Titel   Analyse‐Solfège Nieuwe Muziek (Algemene studieprogramma KM) 

Cursusinhoud  In de cursus Analyse‐Solfège Nieuwe Muziek wordt de muziek uit de twintigste en 

eenentwintigste eeuw behandeld. Behalve aan het analyseren van partituren is er 

ook aandacht besteed aan gehoortraining en solfège, deels gebaseerd op de 

muziekliteratuur. De student ontwikkelt technisch en stilistisch inzicht in de muziek 

die geschreven is na ca. 1900. Hij/zij leert vertrouwd te raken met partituren uit 

deze periode, en leert eventuele consequenties voor de uitvoering te overzien. Tot 

slot ontwikkelt de student het gehoor zodanig om recent gecomponeerde muziek 

bewust te kunnen volgen en noteren, en bewust, met klankvoorstelling, te kunnen 

reproduceren. 
 

Leerdoelen  1.1.2,1.2.2, 2.2.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  Menno Dekker, John Koslovsky, Michael Langemann, Gustavo Trujillo 

Studiepunten  2 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Literatuur en oefenmateriaal worden door de docent bepaald. 

Werkvorm  Werkgroep 

Toetsvorm  Schriftelijke en mondelinge tentamens, verspreid over de periode (analytische 
werkstukken; tentamens ter plekke). Wekelijkse huiswerk maakt ook soms deel uit 
van de toetsing. 

Beoordelingscriteria  Uitslag van de schriftelijke en mondelinge tentamens; inzet, actieve deelname en 

kwaliteit van het ingeleverde werk 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordigers Theorie & Geschiedenis
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl 
Michel Khalifa: michel.khalifa@ahk.nl 
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Titel   Arrangeren voor blokfluitisten (Blokfluit)

Cursusinhoud  In dit vak wordt aan de hand van drie stijlvoorbeelden geleerd hoe men voor een 
homo‐ of heterogene groep met blokfluit arrangeert. Daarbij gaat het om zaken als 
idiomatische schrijfwijze, ambitus, tessitura en historische uitvoeringspraktijk. 

Leerdoelen  Het kunnen arrangeren in verschillende stijlen voor blokfluit.
1.1, 2.1, 2.2 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  Erik Bosgraaf 

Studiepunten  3 EC 

Literatuur/repertoire  Ntb 

Werkvorm  Werkcollege 

Toetsvorm  Schriftelijk, mondeling en uitvoering

Beoordelingscriteria   

Taal  Engels 

Roostering  Per maand 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Erik Bosgraaf 
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Titel   Arrangeren voor de lespraktijk (PPE)

Cursusinhoud  In deze derdejaars cursus komen verschillende vaardigheden samen zoals horen, 

schrijven en muzikaal voorstellingsvermogen. Uiteenlopende elementaire 

instrumentatieprincipes worden behandeld die nodig zijn voor het maken en 

aanpassen van arrangementen in dienst van de lespraktijk. De student maakt een 

aantal instrumentaties, waarbij de nadruk wordt gelegd op het schrijven voor 

ensembles van ongebruikelijke samenstelling en met wisselende niveaus: van 

beginner tot geoefende speler. Gedegen kennis omtrent de mogelijkheden en 

beperkingen van de meest voorkomende instrumenten op verschillende niveaus is 

hierbij een essentieel onderdeel. 
Leerdoelen  1.1.2,1.2.2, 2.2.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 

Ingangseis: Afgesloten Algemene Muziekleer 1A en B, Harmonieleer 1. 

Docent(en)  Vincent van den Bijlaard

Studiepunten  3 EC 

Literatuur/repertoire  Literatuur en oefenmateriaal worden van de docent bepaald.

Werkvorm  Werkgroep met verplichte huiswerk opdrachten

Toetsvorm  Aan de hand van ingeleverde arrangementen toon je aan de leerdoelen bereikt te 
hebben. De student bouwt een dossier op met opdrachten, aangevuld met enkele 
arrangementen naar eigen keus.  

Beoordelingscriteria  Beoordelingscriteria zijn schrijfvaardigheid, kennis van het instrumentarium, 

pragmatische flexibiliteit en creativiteit; inzet, actieve deelname en kwaliteit van 

het ingeleverde werk 

 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste, tweede en derde periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordigers/coördinator Theorie & Geschiedenis 
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl  
Ralf Pisters: ralf.pisters@ahk.nl  
Michel Khalifa: michel.khalifa@ahk.nl  
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Titel   Assistentschap (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  Het assistentschap is voor vierdejaars theoriestudenten bedoeld om hun directe 
ervaring te geven in het dagelijkse theorielesgeven. Studenten worden bij een 
specifieke docent / vak ingedeeld (solfege, harmonie/analyse, etc.); ze volgen de 
hele cursus en assisteren de docent waar mogelijk, in de vorm van af en toe 
lesgeven (met feedback van de docent), opdrachten/toetsen maken, en huiswerk 
nakijken. 

Leerdoelen  1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.4, 3.5

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Bachelor 4 

Docent(en)  Docent theorievakgroep, ingedeeld aan het begin van het studiejaar 

Studiepunten  2 

Literatuur/repertoire  n.v.t. 

Werkvorm  Werkgroep 

Toetsvorm  Voldoende participatie bij de les en bij het assisteren van de docent. 

Beoordelingscriteria  Vermogen tot zelfstandige docent te worden; duidelijke vooruitgang van 
communicatie en didaktische vaardigheden 

Taal  Nederlands / Engels

Roostering  Heel studiejaar

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger Theorie der Muziek
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl 
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Titel   Basis ondernemerschap (Algemene studieprogramma KM‐OM) 

 
Cursusinhoud  Een kennismaking met cultureel ondernemerschap in  8 workshops. 

Aan de orde komen 
 Reflectie op eigen muzikale identiteit en ontwikkeling visie op 

musicianship (wie ben ik, wat wil ik, wat is mijn “product”) 

 Muzikale landschap Nederland en daarbuiten (incl. educatieve projecten)

 Financiering (w.o. crowd funding) 
 Marketing, publiciteit, social media 

 Best practices 

Leerdoelen  3.1, 3.2, 3.3 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2 

Docent(en)  Marijn Korff de Gidts, Marieke Oremus en gastdocenten 

Studiepunten  1 EC  

Literatuur/repertoire  Website beroepkunstenaar.nl

 

 

Werkvorm  Workshops, lezingen

Toetsvorm  Participatie, eerste opzet visiedocument

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid, inzet en betrokkenheid

Visie op eigen beroepspraktijk 

Taal  Engels of Nederlands

Roostering  Tweede periode

 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator ondernemerschapMarieke Oremus, m.oremus@ahk.nl 
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Titel  Basso Continuo (Orgel)

Cursusinhoud  Ba‐3: Basiskennis over  lezen en uitwerken van becijferde baspartijen uit de 17de 
en 18de eeuw. Uitwerken, spelen (alleen en mogelijkerwijs ook in samenspel) van 
continuopartijen uit becijfering van sonates uit de genoemde periode voor 1 of 2 
discantinstrumenten (solo‐ of triosonaten) met continuo. Naast orgel‐continuo ook 
kennismaking met het continuo‐spel op het klavecimbel. 
Ba‐4: spelen van becijferde baspartijen uit het centrale repertoire van 
vocaalmuziek uit de 17de en 18de eeuw: cantaten, oratoria, missen, aria's, passies 
van bv. D.Buxtehude, J.S.Bach, G. Fr. Händel, W. A. Mozart zowel manualiter als 
ook pedaliter 

Leerdoelen  Vloeiend spel van continuo‐partijen uit becijfering

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 en 4 

Docent(en)  Miklos Spanyi 

Studiepunten  3 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Kamermuziek, vocaalmuziek uit de 17de en 18de eeuw

Werkvorm   

   

Beoordelingscriteria  Inzet, actieve deelname

Taal  Nederlands, Engels

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade  151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger: Pieter van Dijk
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Titel  Basso continuo en uitvoeringspraktijk voor cellisten (Cello)

Cursusinhoud  Een eerste kennismaking met de historische uitvoeringspraktijk van 17de en 18e

eeuws repertoire en de rol van de cello daarin, met bijzondere aandacht voor het 

spelen van basso continuo. 

Leerdoelen  Zie boven 

Cursustype  verplicht 

Niveau  BA 2, Ba 3 

Docent(en)  Viola de Hoog 

Studiepunten  1 

Literatuur/repertoire  17e en 18e eeuw, 

Werkvorm  groepsles 

Toetsvorm  Na de laatste les van het seizoen een besloten presentatie van behandeld 
repertoire  

Beoordelingscriteria  stijlbegrip 

Taal  NL en/of engels

Roostering  Okt t/m maart 10 lessen van twee uur op afspraak

Locatie  CVA 

Informatie  Viola de Hoog 
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Titel  Body & Mind (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  Doel van deze cursus  is dat studenten zich bewust worden van de fysieke en 

mentale eisen van het beroep van podiumkunstenaar. Zij maken kennis met 

verschillende technieken (Alexander techniek, Feldenkrais, meditatie) en 

praktiseren deze in de lessen. 

Aan de orde komen: 

 Het bijtijds herkennen van signalen van overbelasting (fysiek en mentaal)

 Het voorkomen van blessures  

 Efficiënter en meer ontspannen studeren en uitvoeren 

Leerdoelen  2.1.5 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Annemarie Broekhuizen (Alexander Techniek)

Irthe Engelhard (Feldenkrais) 

Hans Kunneman (Muziek en Meditatie) 

Marja Mosk (concluderende lezing) 

Studiepunten  1 EC  

Literatuur/repertoire  Incidenteel uitgereikt door docenten

Werkvorm  Workshops, vaardigheidstraining

Toetsvorm  Participatie 
 

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid, inzet, betrokkenheid

Taal  Engels 

Roostering  Tweede periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator Healthy Musicianship
 
Lili Schutte: lili.schutte@ahk.nl 
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Titel  Bouw en geschiedenis (Algemene programma KM‐OM)
 

Cursusinhoud  Onderwerpen: 

 Ontwikkeling van de bouw van het instrument en de belangrijkste 
vertolkers uit de verschillende perioden en stijlen 

 Ontwikkeling van de geschiedenis van het instrument  

 Ontwikkeling van de geschiedenis van de speeltechniek/methodiek 

Leerdoelen  2.2.2, 3.1.2, 3.3, 3.5.1
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2 

Docent(en)  Methodiek‐ of gespecialiseerde docent per hoofdvak

Studiepunten  1 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Opgave door docent van boeken en/of reader

Werkvorm  Kennisoverdracht, les‐ en thuisopdrachten, demonstraties, bezoek aan 

instrumentbouwer etc. 

Toetsvorm  Keuze uit: tentamen, presentaties, huiswerkopdrachten, etc.

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid. Kennis van en inzicht in de genoemde ontwikkelingen 

Taal  Engels of Nederlands, afhankelijk van samenstelling groep

Roostering  Eerste of  tweede periode (afhankelijk van hoofdvak)

Het vak wordt bij sommige hoofdvakken geïntegreerd in de methodieklessen 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator onderwijskundige vakken
Marieke Oremus, m.oremus@ahk.nl 
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Titel  Colloquium (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  Deze cursus is bedoeld als een ‘proseminar’waarbij alle Theorie der Muziek‐
studenten en zeer bekwame overige studenten zich kunnen verdiepen in de 
(recente) vakliteratuur van de muziektheorie. Er worden allerlei onderwerpen 
behandeld die betrekking hebben op de gehele breedte van de professionele 
muziektheorie wereld. De desbetreffende docent geeft aan het begin van de 
cursus een overzicht van de specifieke onderwerpen in zijn/haar les. Studenten 
leren niet alleen de breedte van het professionele vakgebied maar ook desgewenst 
de belangrijkste stromingen die op dat moment spelen in de muziektheorie. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4.

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Bachelor 2‐3‐4

Docent(en)  Hoofdvaktheorie docenten, conform indeling per lesperiode

Studiepunten  2 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Bepaald door de docent; er wordt een literatuurlijst aan de studenten aan het 
begin van het schooljaar gegeven. 

Werkvorm  werkgroep / seminar

Toetsvorm  Schriftelijke werkstukken en mondelinge presentaties.

Beoordelingscriteria  Actieve deelnamen aan de lessen; voldoende beoordeeld werkstuk/presentatie; 
het vermogen zich te ontwikkelen als muziektheoretisch denker en schrijver. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste en tweede periode; 1 les per week

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger Theorie der Muziek
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl 
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Titel  Continuo (Blokfluit)

Cursusinhoud  Het praktisch leren spelen van een becijferde bas aan de hand van originele 
methodes en solo/ensemble repertoire, toegespitst op blokfluitrepertoire. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.4

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 en 4 
Ingangseis: afgerond twee jaar bijvak piano/clavecimbel. 

Docent(en)  Tilman Gey, Johan Hofmann

Studiepunten  3 per jaar 

Literatuur/repertoire  Lesmateriaal (methodes en ander repertoire) wordt door de docent op een voor 
iedere student individueel niveau ter beschikking gesteld. 

Werkvorm  Individuele les. 

Toetsvorm  Speeltentamen in mei/juni. Tenminste één stuk werkelijk begeleiden van een 
medespeler. 

Beoordelingscriteria  Individuele voortgang binnen een jaar. Begrip van samenspel vanuit de bas. 
Harmonisch inzicht. Omgang met het clavecimbel. 

Taal  Nederlands/Engels

Roostering  30 minuten per week, 36 weken.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Tilman Gey: tilman.gey@cva.nl
Johan Hofmann: johan.hofmann@cva.nl 
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Titel  Theorie der Muziek. Contrapunt: schrijfkunst en analyse 1 (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  In het eerste jaar van de cursus wordt een aantal basisvaardigheden op het gebied 
van het renaissancecontrapunt aangeleerd: kennis en gebruik van de modi en de 
hexachorden, dissonantbehandeling, cantus‐firmustechniek en imitatie. Door 
middel van twee‐, drie‐ en vierstemmige opdrachten en de analyse van belangrijke 
werken uit de renaissance worden stijlkennis en een gedegen polyfone 
schrijfvaardigheid ontwikkeld.  

Leerdoelen  1.2., 2.1., 2.2., 3.4.

Cursustype  verplicht 

Niveau  BA1 

Docent(en)  Job IJzerman 

Studiepunten  17 

Literatuur/repertoire  Syllabus, literatuur en kopieën worden in de les besproken

Werkvorm  Individueel of in kleine groepen

Toetsvorm  portfolio 

Beoordelingscriteria  Het ingeleverde werk bevat een verscheidenheid aan werkstukken van een 
gedegen kwaliteit.   

Taal  NL of Eng 

Roostering  2 (?) uur per week

Locatie  CvA Oosterdokskade 151

Informatie   
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Titel  Theorie der Muziek. Contrapunt: schrijfkunst en analyse 2 (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  In het tweede jaar van de cursus worden enkele vierstemmige motetten en 
misdelen vervaardigd. Daarnaast is er ruimte voor bijkomende technieken zoals 
canon, parafrase, vijf‐ en zesstemmigheid. De te analyseren werken staan zo veel 
mogelijk in verband met de praktische werkstukken. 

Leerdoelen  1.2., 2.1., 2.2., 3.4.

Cursustype  verplicht 

Niveau  BA2 

Docent(en)  Job IJzerman 

Studiepunten  13 

Literatuur/repertoire  Wordt in de les besproken

Werkvorm  Individueel of in kleine groepen

Toetsvorm  Portfolio, uitvoering van een van de werken

Beoordelingscriteria  De student laat een gedegen en artistiek hoogstaand niveau zien; hij/zij is in staat 
hier op een professioneel niveau over te kunnen reflecteren.  

Taal  NL of Eng 

Roostering  2 uur per week gedurende het hele jaar

Locatie  CvA Oosterdokskade 151

Informatie   
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Titel  Theorie der Muziek: Contrapunt en analyse 3 (Theorie der Muziek) 

Cursusinhoud  Het derde jaar richt zich op de barok. Polyfone en harmonische stijlfactoren 
verenigen zich. Met gebruikmaking van de algemene polyfone technieken die in 
het eerste en tweede jaar zijn aangeleerd, worden inventies, koraalbewerkingen, 
en/of fuga’s vervaardigd. Analyses van werken uit de barokperiode dienen ter 
ondersteuning hiervan. 

Leerdoelen  1.2., 2.1., 2.2., 3.4,

Cursustype  verplicht 

Niveau  BA3 

Docent(en)  Jaap Zwart 

Studiepunten  10 

Literatuur/repertoire  Wordt in de les besproken

Werkvorm  Individueel of in kleine groepen

Toetsvorm  portfolio 

Beoordelingscriteria  De werkstukken getuigen van een artistiek, gedegen niveau. De student kan hier 
op een professionele manier op reflecteren. 

Taal  NL of Eng 

Roostering  2 uur per week?

Locatie  CvA Oosterdokskade 151

Informatie   
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Titel  Dirigeertechniek (K.O.‐Directie)

Cursusinhoud  De techniek van het dirigeren bestaat uit de volgende onderdelen: 
‐Lichaamshouding. 
‐Aard van de beweging, snelheid, karakter, bovenarm, onderarm, hand. 
‐Onafhankelijkheid van links en rechts. 
‐Uitgebreide kennis van ritme. 
‐Voorstellingsvermogen bij het lezen van de partituur. 
‐Repetitietechniek. 
‐Psychologie van het vak dirigent. 
‐Het ontwikkelen van een muzikale persoonlijkheid met zeggingskracht in 
verschillende stijlen. 
‐Meer dan oppervlakkige kennis van de mogelijkheden van de verschillende 
orkestinstrumenten. 
‐Een goed getraind oor, zowel melodisch als harmonisch. 
 
Andere belangrijke aspecten van het vak die verder reiken dan de uitgebreide 
‘technische’ vaardigheden: 
‐ inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van het (moderne) orkest. 
‐ begrip van de mogelijkheden van orkest‐bezetting en orkest‐opstelling in alle 
stijlperioden. 
‐ ruime kennis van het orkestrepertoire. 
‐ taalvaardigheid. 
‐ het ontwikkelen van het vermogen om solisten te begeleiden, zowel vocale als 
instrumentale. Dit vereist een open oor, empathie en een flexibele  
 techniek. 
De techniek van het dirigeren wordt ontwikkeld door middel van in complexiteit 
oplopende oefeningen en door het studeren van diverse partituren. Naast het 
„droog” dirigeren wordt gebruik gemaakt van gelegenheidsensembles bestaande 
uit muziekvakstudenten, vocaal en/of instrumentaal. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Lucas Vis, Ed Spanjaard

Studiepunten  3 

Literatuur/repertoire  N.t.b. 

Werkvorm  Individueel en groepslessen

Toetsvorm   

Beoordelingscriteria   

Taal  Engels‐ Nederlands

Roostering  Woensdag en donderdag

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie   
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Titel  Drama (Zang) 

Cursusinhoud  In de dramalessen in Ba 1 en Ba 2 worden in wekelijkse lessen de belangrijkste acteermethodes 

geoefend en de theater‐ en operageschiedenis bestudeerd. D.m.v. acteeropdrachten, elementaire 

speloefeningen, improvisaties & teksttoneel leert de student de specifieke regels van het acteren van

gespecialiseerde docenten uit de beroepspraktijk. Daarnaast leert de zanger verschillende 

acteerstijlen herkennen en toepassen, aangezien deze in de praktijk vaak naast elkaar gebruikt 

worden. Ook worden specifieke onderwerpen verder uitgediept, zodat de zanger zijn 

theatercapaciteiten en de dramaturgische achtergrond ervan zo volledig mogelijk leert kennen, 

ontwikkelen en plaatsen in het kader van de geschiedenis en huidige ontwikkeling van 

beroepspraktijk. In presentaties worden alle onderwerpen in samenhang in praktijk gebracht. In Ba 

3, Ba 4 (en Ma 1‐2) wordt er gewerkt in meerdere workshops van 2 weken met gerenommeerde 

operaregisseurs, repetitors en taalcoaches uit de beroepspraktijk. Tijdens deze intensieve workshops 

staat altijd een componist of periode uit de operageschiedenis centraal en daarmee ook de 

verschillende talen (Italiaans, Duits, Frans, Engels, Spaans, Russisch etc.). Tevens wordt er in de 

eerste weken van Ba 3 (en Ma 1) in workshopverband de acteermethode van Stanislavski in theorie 

bestudeerd en in de praktijk beoefend. In de Mozart‐ en Händel workshops wordt specifiek het 

recitatief zingen onderwezen. Daarnaast vindt er auditietraining plaats in Ba 4 (en Ma 2) in 

samenwerking met casting directors, dirigenten, regisseurs en agenten uit de beroepspraktijk. 

 

Leerdoelen  1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1 
2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 
3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2, Ba 3, Ba 4

Docent(en)  Irene van de Boogaard, Floris Visser, Gusta Teengs Gerritsen, Corinna van Eijk, 
David Bollen, Jan‐Paul Grijpink, Nathalie Doucet, Valentina di Taranto 

Studiepunten  2 per jaar 

Literatuur/repertoire  Divers toneelrepertoire: o.a. Griekse klassieken (Sophocles, Euripides, Aischylos e.a.), Shakespeare, 
Franse klassieken (Racine, Molière e.a.), Tsjechov, Brecht, Williams. 
Vakliteratuur: o.a. Stanislavski ‘An Actor Prepares’, ‘Stanislavski on Opera’, András Batta ‘History of 
Opera’. 
Schriftelijk materiaal en digitale bronnen aangereikt door de docenten.  
Divers opera, lied en muziektheater repertoire afhankelijk van de content van de verschillende 
workshops (Mozart, Händel, Franse Opera, Duitse opera, Italiaanse belcanto, Brecht etc.). 

Werkvorm  Wekelijkse lessen in Ba 1 & 2, workshops (2 weken per workshop) Ba 3, Ba 4. 

Toetsvorm  Opdrachten, presentaties en werkstukken in Ba 1 en Ba 2.
Opdrachten, theorie examens, werkstukken, presentaties en audities Ba 3, 4. 

Beoordelingscriteria  Inzet, actieve deelname en kwaliteit van het (in)geleverde werk  en uitslag van de tentamens en 

presentaties in Ba 1 en Ba 2. Inzet, actieve deelname en kwaliteit van het (in)geleverde werk, uitslag 

van de tentamens, presentaties en auditie‐training in Ba 3, Ba 4. 

Taal  Engels en Nederlands

Roostering  Gehele jaar Ba 1 en Ba 2, wekelijkse lessen. 
Gehele jaar Ba 3, Ba4, meerdere workshops van 2 weken 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordigers Drama
Irene van de Boogaard (Ba 1 en 2): ireneboogaard@hotmail.com  
Floris Visser (Ba 3 & 4, Ma 1 & 2): floris@florisvisser.nl 
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Titel  Duits 1 (Zang) 

Cursusinhoud  De cursus Duits voor Zangers stelt de studenten in staat, Duitstalig repertoire (lied, 
opera en oratorium) zelfstandig voor te bereiden. Studenten krijgen 3 jaar lang 
Duits. Na de derde jaar en voor masterstudenten is er de mogelijkheid om 
individueel te worden gecoacht.  
In het eerste jaar worden volgende onderdelen behandeld: 

‐ fonetiek van het Duits 
‐ uitspraak van het Duits in spreken en zingen 
‐ articulatie en frasering 
‐ grammatica (op het niveau van de groep) 
‐ basisvocabulaire (op het niveau van de groep) 
‐ Repertoirekennis: de meest belangrijke dichters en hun werken 

Leerdoelen 
 
 
 

Na afronding van Duits 1 kunnen de studenten woorden en korte zinnen in het 
Duits correct lezen, uitspreken en fonetisch transcriberen. Ze begrijpen 
eenvoudige, korte teksten en hebben kennis van de meest belangrijke dichters, die 
voor het liedrepertoire relevant zijn. 

Cursustype  werkcollege 

Niveau  Ba‐1 beginners of gevorderden (meestal zijn er per jaar twee groepen) 

Docent(en)  Sára Gutvill 

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire   Cas Jönsthövel: Deutsch für Sänger (online beschikbaar) 

 Sára Gutvill: Deutsch für Sänger (hand‐outs)  

 Anne Buscha, Szilvia Szita: A‐Grammatik, Schubert Verlag, ISBN 
978‐3‐941323‐09‐4 of B‐Grammatik, Schubert Verlag, ISBN 978‐3‐
941323‐10‐0  

Werkvorm  groepsles werkcollege

Toetsvorm  ‐ twee schriftelijke toetsen (in december en mei)
‐ een presentatie of deelname aan een Duitstalig project gedurende het 

studiejaar 
 

Beoordelingscriteria  ‐ twee schriftelijke toetsen (in december en mei) (2x25%) 
‐ een presentatie of deelname aan een Duitstalig project gedurende het 

studiejaar (25%) 
‐ actieve deelname aan de lessen en zelfstudie (25%) 
‐ passing grade: 55% 

Taal  ‐ voor groepen op A‐niveau: Engels en/of Nederlands
‐ voor groepen op B‐niveau: Duits 

Roostering   

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  saragutvill@gmail.com
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Titel  Duits 2 (Zang) 

Cursusinhoud  De cursus Duits voor Zangers stelt de studenten in staat, Duitstalig repertoire (lied, 
opera en oratorium) zelfstandig voor te bereiden. Studenten krijgen 3 jaar lang 
Duits. Na de derde jaar en voor masterstudenten is er de mogelijkheid om 
individueel te worden gecoacht.  
In het tweede jaar worden volgende onderdelen behandeld: 

‐ Herhaling van de regels van de fonetiek 
‐ Uitspraak van het Duits in spreken en zingen: moeilijkheden en 

uitzonderingen. Verschillen in gesproken en gezongen Duits. 
‐ Articulatie en frasering: langere zinnen en teksten 
‐ Grammatica en vocabulaire (op het niveau van de groep) 
‐ Repertoirekennis / vertalen: naast teksten van liederen komen er ook 

opera en oratorium aan bod.  

Leerdoelen 
 
 
 

Na afronding van Duits 2 kunnen de studenten lange zinnen en teksten in het Duits 
correct lezen, uitspreken en fonetisch transcriberen. Ze zijn in staat ingewikkeldere 
teksten m.b.v. een woordenboek te vertalen en hebben kennis van de meest 
belangrijke liederencycli, Duitstalige opera’s en oratoria.  

Cursustype  werkcollege 

Niveau  Ba‐2. A2 of hoger (meestal zijn er per jaar twee groepen)

Docent(en)  Sára Gutvill 

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire   Cas Jönsthövel: Deutsch für Sänger (online beschikbaar) 

 Sára Gutvill: Deutsch für Sänger (hand‐outs)  

 Anne Buscha, Szilvia Szita: A‐Grammatik, Schubert Verlag, ISBN 
978‐3‐941323‐09‐4 of B‐Grammatik, Schubert Verlag, ISBN 978‐3‐
941323‐10‐0  

Werkvorm  groepsles werkcollege

Toetsvorm  ‐ twee schriftelijke toetsen (in december en mei)
‐ een presentatie of deelname aan een Duitstalig project gedurende het 

studiejaar 
 

Beoordelingscriteria  ‐ twee schriftelijke toetsen (in december en mei) (2x25%) 
‐ een presentatie of deelname aan een Duitstalig project gedurende het 

studiejaar (25%) 
‐ actieve deelname aan de lessen en zelfstudie (25%) 
‐ passing grade: 55% 

Taal  ‐ voor groepen op A‐niveau: Engels en/of Nederlands
‐ voor groepen op B‐niveau: Duits 

Roostering   

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  saragutvill@gmail.com
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Titel  Duits 3 (Zang) 

Cursusinhoud  De cursus Duits voor Zangers stelt de studenten in staat, Duitstalig repertoire (lied, 
opera en oratorium) zelfstandig voor te bereiden. Studenten krijgen 3 jaar lang 
Duits. Na de derde jaar en voor masterstudenten is er de mogelijkheid om 
individueel te worden gecoacht.  
In het derde jaar wordt voornamelijk het repertoire behandeld dat de studenten 
naar de lessen meebrengen. De teksten worden vertaald en besproken, de stukken 
gereciteerd en gezongen. Naast het perfectioneren van de uitspraak ligt grote 
nadruk op de interpretatie van de stukken. Eens per maand is er een pianist 
aanwezig. 

Leerdoelen 
 
 
 

Na afronding van Duits 3 kunnen de studenten Duitstalig repertoire zelfstandig 
voorbereiden. Hun uitspraak is foutloos en ze zijn in staat om de Duitse tekst als 
hun eigen voor te dragen.     

Cursustype  werkcollege 

Niveau  Ba‐3. A2 of hoger (meestal zijn er per jaar twee groepen)

Docent(en)  Sára Gutvill 

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire  In het derde jaar wordt voornamelijk het repertoire behandeld dat de studenten 
naar de lessen meebrengen.

Werkvorm  groepsles werkcollege

Toetsvorm  ‐ presentaties
 

Beoordelingscriteria  ‐ 3 presentaties (3x30%)
‐ actieve deelname aan de lessen (10%) 
‐ passing grade: 55% 

Taal  ‐ voor groepen op A‐niveau: Engels en/of Nederlands
‐ voor groepen op B‐niveau: Duits 

Roostering   

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  saragutvill@gmail.com
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Titel  Education & Outreach Programme EOP (PPE)

Cursusinhoud  Studenten leren een aantal vaardigheden rondom muzikaal leiderschap en non‐

verbale didactiek om met groepen te werken. Ze leren deze vaardigheden toe te 

passen en zien voorbeelden van deze werkwijzen.  

De volgende domeinen komen aan de orde: zingen, improviseren en spelen , evt. 

uitgebreid met bewegen, componeren/noteren en luisteren. 

Voorbeelden van vaardigheden zijn: 

‐ Lied aanleren 

‐ Call‐response op instrument 

‐ Improviseren volgens een Creative Music Making‐principe 

‐ Mixen/stapelen van ritmes, groove opbouwen, starten/stoppen 

‐ Leiden van componeer‐opdrachten 

De verworven vaardigheden worden vervolgens ingezet om in teams van 2 of 3 

studenten een lessenserie te maken, die als stage zal worden uitgevoerd op een 

basisschool of school in het voortgezet onderwijs.  

Leerdoelen  1.2, 1.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5
Cursustype  Verplicht vak voor studenten PPE, keuzevak voor studenten PPA 

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  N.t.b. 

Studiepunten  5 EC  

Literatuur/repertoire  Opgave door docent van literatuur

 

Werkvorm  Werkgroepen, coaching

Toetsvorm  Stageverslag, reflectie op ontwikkelde en te ontwikkelen vaardigheden, gemaakte 
lessenserie 
 

Beoordelingscriteria  Inzet, actieve deelname en kwaliteit van het ingeleverde werk 

Taal  Engels en/of Nederland, afhankelijk van samenstelling groep

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Studieleider ODM, Adri Schreuder, a.schreuder@ahk.nl  of coördinator 
onderwijskundige vakken en educatie 
Marieke Oremus, m.oremus@ahk.nl  
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Titel  Eindpresentatie (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  Deze cursus is bedoeld om studenten in het laatste jaar van de bachelor zich te 
laten voorbereiden op hun afstudeerpresentatie. De student kiest een specifiek 
onderwerp in de muziektheorie en werkt samen met de docent om het onderwerp 
tot een concrete uitvoering te brengen. De docent begeleidt de student in de 
keuze van onderwerp, in de onderzoeksmethode en in het geven van de 
presentatie zelf. 

Leerdoelen  1.1, 2.1, 2.2, 3.3

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba‐4 

Docent(en)  Hoofdvakdocenten Theorie der Muziek

Studiepunten  8 EC 

Literatuur/repertoire  Gebaseerd op het onderwerp en de breedte van de presentatie. 

Werkvorm  Individuele les

Toetsvorm  De eindpresentatie van de student

Beoordelingscriteria  Inhoud van de presentatie, presentatievorm, en podiumvaardigheden 
(communiceren van ideeën met een publiek). 

Taal  Nederlands / Engels

Roostering  Tweede en derde periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger Theorie der Muziek
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl 
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Titel  Electronica voor blokfluitisten (Blokfluit, Panfluit)

Cursusinhoud  In deze lessen ontwikkelt de student de technische vaardigheden en het esthetisch 
begrip die nodig zijn om live‐performances te kunnen geven met blokfluit en 
elektronische media. Studenten krijgen de kans de combinatie van akoestische 
instrumenten met een netwerk van elektronische apparatuur (live electronics) te 
onderzoeken. Er wordt speciale aandacht besteed aan hoe (live) electronics te 
gebruiken en de student wordt aangemoedigd zijn/haar eigen creatieve weg te 
vinden op basis van een diepgaande kennis van en inzicht in de creatieve 
mogelijkheden van klank. 
 

Leerdoelen  1.1, 1,2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba‐1 en 2 

Docent(en)  Jorge Isaac 

Studiepunten  2 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Hedendaagse stukken die gebruik maken van (live) elektronica, zoals werken van 
Roderik de Man, Lucio Garau, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Giorgio 
Tedde, Arnoud Noordegraaf o.a. en eigen improvisaties.  
Literatuur:  
* Robert Rowe – Machine, musicianship 
* Trevor Wishart ‐ On Sonic Art 
* Nick Collins, Julio d'Escriván ‐ The Cambridge Companion to Electronic Music 
* Jos Zwaanenburg ‐ Live Electronics, Standardisation and Tradition 

Werkvorm  Groepsles 

Toetsvorm  Deelname aan voorspeelavonden met (live) elektronica.

Beoordelingscriteria  Ontwikkeling van inzicht op het gebruik van elektronica in moderne stukken en 
eigen improvisaties. 

Taal  Engels 

Roostering  Lessen vinden plaats tijdens de Blok‐ weken.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Jorge Isaac 
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Titel  Ensembleleiding A (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  6 lessen slagtechniek (begin september‐medio oktober) en vervolgens 
6 lessen ensembleleiding vierstemmig repertoire (eind oktober‐begin december). 
Verwerven van basale vaardigheden in slagtechniek en repetitietechniek voor het 
leiden van een klein ensemble.  

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.5. 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  Jacob Slagter 

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire  Wordt ter plaatse bepaald en/of uitgereikt

Werkvorm  Groepspracticum, gemiddeld 5 studenten per groep, z.m. homogene samenstelling

Toetsvorm  Besloten praktijktoets van 30 minuten (medio december)

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid, inzet, betrokkenheid, slagtechniek, repeteertechniek,  

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste periode, 1,5 uur per week.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Docent Jacob Slagter: jacobslagter@me.com
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Titel  Ensembleleiding B (PPE)

Cursusinhoud  Leren toepassen voor een heterogeen ensemble van de in Ensembleleiding‐A 
verworven basale vaardigheden van slagtechniek en repeteertechniek.  De te 
verwerven vaardigheden zijn zowel gericht op het (als lid van een ongedirigeerd 
professioneel ensemble) assisteren bij het instuderen van ingewikkeld repertoire, 
als op het onder eigen leiding instuderen en uitvoeren van leerlingenrepertoire 
binnen een lespraktijk. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.5. 
Cursustype  PPE verplicht, PPA‐keuze

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  Jacob Slagter 

Studiepunten  2 EC 

Literatuur/repertoire  Wordt ter plaatse bepaald en/of uitgereikt

Werkvorm  Groepspracticum, gemiddeld 8 studenten per groep.

Toetsvorm  Besloten praktijktoets van 30 minuten (mei/juni) met de volgende onderdelen: . 
Intonatie (afstemmen), Balans, Kleuring mengen tussen de instrumenten, Ritmiek,  
Articulatie, Tempo wisselingen en overgangen, Frasering en lijnen. 
 

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid, inzet, betrokkenheid, slagtechniek, partituurkennis, 
interpretatie, repeteertechniek, efficiënte  repetitie‐indeling 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Tweede en derde periode, 2 uur per week.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Docent Jacob Slagter: jacobslagter@me.com
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Titel  Ensembles/projecten (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  Naast orkestprojecten en de wekelijkse orkestklas in de eerste lesperiode vanaf 

het tweede jaar, worden alle studenten hout ,  koper, slagwerk en snaren vanaf 

het eerste jaar getraind  in orkest‐ en ensemblevaardigheden in groepsverband. 

De houtblazers nemen het hele jaar deel aan het wekelijkse 1e jr. blazersensemble,

voor koperstudenten is er het  groot koperensemble  CvA‐Brass en voor de 

slagwerkers  het  slagwerkensemble CvA‐Percussion. Voor het opdoen van 

specifieke ensemblevaardigheden op het gebied van Oude of Nieuwe muziek, kan 

men in de hogere studiejaren worden ingedeeld in het Sweelinck Barok Orkest  of 

in het Score Collective (nieuwe muziek). Naast voornoemde projecten met grote 

ensembles en orkesten, vinden er ook regelmatig thematische projecten en mini‐

festivals plaats rond een bepaalde componist, stijl, kunstvorm of instrument, 

waarbij ook de muziekhistorische context aan bod komt.  

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3,3, 3,4. 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2 en Ba 3
NB: dit kan verschillen per hoofdvak, zie voor details de informatie in de 
hoofdstukken per hoofdvak. 

Docent(en)  CvA‐docenten en – dirigenten alsmede gerenommeerde gastdocenten en –
dirigenten. Zie jaaroverzicht projecten. 

Studiepunten  3 EC per jaar. 

Literatuur/repertoire  Wordt jaarlijks per ensemble en per project bepaald.

Werkvorm  Praktijkonderwijs in projectvorm in grote groepen. 

Toetsvorm  Ieder project wordt afgesloten met ten minste 1 (semi‐)openbaar  concert. 

Beoordelingscriteria  Aanwezigheidsplicht, individuele voorbereiding, inzet, betrokkenheid, 
samenwerking, communicatie, presentatie. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Reguliere (wekelijkse) ensembles als 1ste jaars blazersensemble worden geroosterd
binnen het  lesprogramma. De orkesten en ensembles worden per project 
geformeerd en ingepland.  

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151. Uitvoeringen vinden plaats op diverse externe locaties, 
zoals het Muziekgebouw  aan het  IJ, het Concertgebouw,  de Beurs van Berlage, 
Muziekcentrum Vredenburg  Utrecht enz. 

Informatie  Afhankelijk van soort ensemble / project:
Projectbureau, Marianne Berenschot (marianne.berenschot@ahk.nl) Studieleider 
hoofdvakkencluster, zie bij betreffende hoofdvakken(clusters) 
Vakgroepvertegenwoordiger hoofdvak, zie beschrijving per hoofdvak. 
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Titel  Externe Stage IEP (PPE)
 

Cursusinhoud  De externe stage IEP maakt verplicht onderdeel uit van het profiel PPE. 
De student gaat gedurende drie maanden één dagdeel per week naar een 
muziekschool of vergelijkbare instelling (bv Yamaha blazersklas, 
muziekvereniging, leerorkest, muziekpakhuis) om daar te hospiteren 
(lessen/activiteiten observeren), te stageren (zelf lesgeven) en te 
onderzoeken wat de onderwijskundige visie is van de instelling, en hoe de 
instelling functioneert wat betreft organisatie, communicatie, financiering, 
werving leerlingen, personeelsbeleid enz.  

Leerdoelen  1.2, 3.4, 3.5 
Cursustype  Verplicht in PPE

Niveau  Ba 2 

Docent(en)  Methodiekdocent (afhankelijk van hoofdvak), docent  onderwijskunde plus 

begeleider muziekschool of andere instelling 

Studiepunten  2 EC  

Literatuur/repertoire  Afhankelijk van o.a. niveau, leeftijd van  stageleerlin(gen).

Per stage‐situatie verschillend; student bepaalt lesmateriaal in overleg met 

begeleider. 

Werkvorm  Student observeert  lessen, geeft zelf een aantal (delen van) lessen, en onderzoekt 

en neemt deel aan andere activiteiten bij de instelling 

Toetsvorm  Stageverslag en feedbackgesprekken gedurende de stageperiode 

Beoordelingscriteria  Inzet, actieve deelname en kwaliteit van het ingeleverde werk

Taal  Nederlands of Engels

Roostering  Tweede periode 

 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator onderwijskundige vakken en educatie
Marieke Oremus, m.oremus@ahk.nl 
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Titel  Frans (Zang) 

Cursusinhoud  Een cursus voor zangers die gericht is op het zingen en interpreteren van Frans 
repertoire. Studenten maken zich voldoende kennis van de Franse grammatica 
eigen om Franse liedteksten te kunnen lezen en begrijpen. Ook wordt er aandacht
besteed aan eenvoudige analyse van gedichten en de relatie tussen de Franse 
spelling en de uitspraak door middel van IPA (International Phonetic Alphabet). 
Ook de algemene taalregels met betrekking tot ‘liaison’ en ‘élision’, klinkers en 
medeklinkers, komen aan bod. Na afsluiting van de driejarige cursus beheerst de 
cursist een correcte uitspraak en is hij/zij in staat Franse liedteksten te lezen 
zonder hulp van een woordenboek.  

Leerdoelen  2.1, 2.2, 3.1, 3.4

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1,2,3 

Docent(en)  Nathalie Doucet

Studiepunten  1 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Thomas Grubb,  Singing in French  A manual of French Diction and the French 

Vocal Repertoire 

Joan Wall, Robert Caldwell, Tracy Gavilanes and Seila Allen, Diction for Singers  A 

concise reference for English, Italian, Latin, German, French and Spanish 

pronunciation. 

Joan Wall, International Phonetic Alphabet for Singers  A manual for English and 

foreign language diction 

 

Werkvorm  Groepslessen 

Toetsvorm  Aan het eind van elk semester heeft de student een presentatie van een lied 
of aria voorbereid (met hulp van hun zangdocent) 
 
Aan het eind van het jaar: 

 They will provide a phonetic and poetic translation of selection 

 Short report on the composer and poet or librettist of selection 

 The student's analysis of the poem or text 

 Compare and contrast emotions of the poem with those that the music 

arouses to their own performance 

 Sing the song in class to be worked on with the language coach  

Beoordelingscriteria   

Taal  Engels‐ Frans 

Roostering  1,5 uur per week

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Nathalie Doucet
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Titel  Galante schemata (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  In deze cursus wordt muziek van met name de 18
e
en vroege 19

e
 eeuw benaderd 

vanuit het perspectief van de schematheorie. De muzikale vocabulaire van deze 
periode bestaat voor een belangrijk deel uit algemeen voorkomende patronen. De 
student leert deze patronen te herkennen en ze in de juiste context te plaatsen. 

Leerdoelen  1.2.,2.1.,2.2., 3.4.

Cursustype  verplicht 

Niveau  BA3 

Docent(en)  Job IJzerman 

Studiepunten  3 

Literatuur/repertoire  Gjerdingen: Music in the Galant Style

Werkvorm  Individueel of in kleine groepen

Toetsvorm  portfolio 

Beoordelingscriteria  De student laat zien dat hij/zij voldoende kennis en begrip heeft van de 18e en 19e

eeuwse schemata. 

Taal  NL of Eng 

Roostering  1,5 uur per week ? gedurende 1 periode?

Locatie  CvA Oosterdokskade 151

Informatie   
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Titel  Geschiedenis Nieuwe Muziek (Algemene studieprogramma KM) 

Cursusinhoud  Een overzicht van de gecomponeerde muziek van ca. 1900 tot heden, met ruime 
aandacht voor de politieke, sociale en cultuurhistorische context. 
De student verdiept zich in de verschillende stromingen, genres en componisten 
en verbreedt zijn/haar repertoirekennis. In een combinatie van hoor‐ en 
werkcolleges doen studenten bronnenonderzoek, resulterend in een essay en 
korte presentaties.  

Leerdoelen  1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.5, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.3, 3.3, 3.5.1. 

Cursustype  Verplicht. 

Niveau  Ba‐3. De student moet MCG 1 en MCG 2 al hebben afgesloten of over vergelijkbare 
kennis beschikken. 

Docent(en)  Michel Khalifa, Saskia Törnqvist en Willem Wander van Nieuwkerk. Een docent per 
groep. 

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire  ‐ Collegeplank in de bibliotheek met een selectie van relevante 
geschiedenisboeken. 

‐ Materiaal aangereikt door de docent. 

Werkvorm  Werkcollege. Interactie met de docenten en medestudenten wordt op 
verschillende manieren gestimuleerd. 

Toetsvorm  Schriftelijk tentamen, eventueel open‐boek ter keuze van de docent. 

Beoordelingscriteria  Aanwezigheid, actieve deelname, klein huiswerk, midterm huiswerkopdracht en 
uitslag schriftelijk tentamen. 

Taal  Engels, eventueel Nederlands als er taalgroepen gevormd kunnen worden. 

Roostering  Eerste periode van het derde jaar bachelor.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151.

Informatie  Coördinator muziekgeschiedenis: michel.khalifa@ahk.nl
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Titel  Geschiedenis van de muziektheorie (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  Deze cursus geeft studenten een breed overzicht van de geschiedenis van de 
westerse muziektheorie, van de oude Grieken t/m het heden. Studenten leren 
zowel de praktische ontwikkelingen op gebieden zoals contrapunt, harmonie, 
vormleer, etc. als de meer speculatieve kant van de muziektheorie: “Harmony of 
the Spheres,” de geschiedenis van stemmingen, verband met wiskunde en het 
quadrivium, enz. Studenten zullen uiteindelijk een algemeen beeld kunnen vormen 
van de lange en rijke geschiedenis van de muziektheorie. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4.

Cursustype  Verplicht voor TdM en minor muziektheorie; mag als keuzevak gevolgd worden 
door andere studenten

Niveau  Bachelor 3 

Docent(en)  John Koslovsky

Studiepunten  4 

Literatuur/repertoire  Verplichte  tekst: The Cambridge History of Western Music Theory, ed. by Thomas 
Christensen (Cambridge U. Press, 2002). 

Werkvorm  Werkgroep / seminar

Toetsvorm  Twee geschreven werkstukken in de loop van het studiejaar; daarnaast het geven 
van een presentatie en het leiden van een discussie in de les. 

Beoordelingscriteria  Voldoen aan de eisen voor de geschreven werkstukken; actieve deelname aan de 
lessen; beheersen van de kennis. 

Taal  Nederlands / Engels

Roostering  Heel jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger Theorie der Muziek
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl 
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Titel  Schola Cantorum + Gregoriaans gecombineerde vakbeschrijving(Div. 
hoofdvakken) 

Cursusinhoud  Het vak bestaat uit een theoretische (Gregoriaans) en een praktische (Schola 

Cantorum) component. In dit vak maak je kennis met de uitvoeringspraktijk van 

het gregoriaans volgens recente inzichten. Aan de orde komen: 

* het leren zingen van gregoriaans aan de hand van de neumnotatie uit de 

alleroudste handschriften en de kwadraatnotatie 

* de ontwikkeling van de notatie en interpretatie van handschriften en drukken (9e 

eeuw‐20e eeuw, de relatie met polyfone en instrumentale muziek, de 

gregoriaanse modaliteit (toonsoorten) en de vormleer (muzikale genres en 

vormen, historische achtergrond)  

NB: Na het eerste jaar bestaat de mogelijkheid tot het volgen van Gregoriaans II  

Leerdoelen  * Je leert gregoriaanse gezangen zingen volgens de notatie in de oudste 
handschriften en het kwadraatschrift. 
* Je verwerft inzicht in de notatie van het gregoriaans en de ontwikkeling van het 
gregoriaanse repertoire in relatie tot de algemene muzikale/religieuze context.  

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Dr. Richard Bot

Studiepunten  Schola Cantorum: 2 EC
Gregoriaans: 2 EC 

Literatuur/repertoire  gezangenbundel In hymnis en Canticis en theorieboek E. Cardine: Semiologie; 
handout/syllabus 

Werkvorm  groepslessen, bestaande uit een theoretisch en (Gregoriaans) een praktisch deel 
(schola cantorum = zingen van gezangen); twee uitvoeringen: (open dag) en aan 
het einde van de cursus (integraal gezongen misviering met gregoriaanse vaste en 
wisselende gezangen). 

Toetsvorm  a. aanwezigheid bij 80% van de lessen
b. tweemaal per jaar (januari en juni) een tentamen van 15 minuten (theorie en 
praktijk) en een afsluitend examen van 20 minuten (theorie en praktijk) 

Beoordelingscriteria  Je kunt enkele eenvoudige vaste en wisselende gezangen, hymene en sequensen 

zingen. Je toont je kennis van de kwadraatnotatie, de neumennotatie van St. 

Gallen. Je hebt inzicht in de historische ontwikkeling van hymnen en sequensen en 

eenvoudige vormleer. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar op vrijdag
09.00‐10.30 uur Gregoriaans 
10.30‐11.30 uur Schola Cantorum 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Dr. Richard Bot: botnobel@xs4all.nl
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Titel   Groepsles (Harp)

Cursusinhoud  De bedoeling van de wekelijkse groepsles harp is:
De studenten krijgen kritiek van elkaar en van de hoofdvakdocent. 
Het is ook een test om in de beschermde omgeving opdrachten 
Uit te voeren en te testen.De studenten die luisteren denken mee 
En leren ook de muziek te analyseren. 
De hoofdvakdocent  leert ook praktische en algemene technieken 
En muzikale uitdrukkingen. 
Tevens een oefening om met nervositeit om te gaan.  
 

Leerdoelen  De studenten leren elkaars stukken kennen.
Training in voorspelen en uit het hoofd spelen. 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4 

Cursustype  Wekelijks 1 uur met alle harpstudenten

Niveau  BA 1‐2‐3‐4  

Docent(en)  Erika Waardenburg

Studiepunten  1 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Solowerken 
Ensemblewerken 
Concerten met piano 

Werkvorm  Student legt het stuk uit. Speelt daarna voor.
Vervolgens commentaar van docent en medestudent 

Toetsvorm  1 keer in de 2 weken kom je aan de beurt.

Beoordelingscriteria  Toetsing loopt de hele opleiding door.

Taal  Engels 

Roostering  Maandag van 12:00‐13:00 uur

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151. Kamer 436

Informatie  Erika Waardenburg 
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Titel  Harmonie & Analyse (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  Het vak Harmonie & Analyse maakt deel uit van het kerncurriculum van alle 
bachelorstudenten binnen de eerste twee jaar van hun studie. Studenten krijgen 
wekelijks les in het schrijven, zingen, en waarnemen van de harmonie en 
stemvoering. Daarnaast leren studenten analytische vaardigheden, met aandacht 
voor zinsbouw, cadens, vorm, en de rol van harmonie en contrapunt in compositie. 
 
Harmonie: In jaar 1 wordt vooral de diatoniek + eenvoudige chromatiek 
behandeld; in jaar 2 wordt de chromatiek afgehandeld, vaak leidend tot 
stijlkopieën. 
 
Analyse: In jaar 1 worden zinsbouw en eenvoudige vormen geïntroduceerd; in jaar 
2 worden complexere vormen behandeld, waarbij ook af en toe vakliteratuur 
wordt geïntroduceerd. 

Leerdoelen  1.1.2,1.2.2, 2.2.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2 

Docent(en)  Menno Dekker, Martijn Hooning, John Koslovsky, Michael Langemann, Ralf Pisters, 

Gustavo Trujillo, Job IJzerman, Jaap Zwart 

Studiepunten  6 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Literatuur en oefenmateriaal worden per docent bepaald. Het repertoire bestaat 

uit de westerse muziek, voornamelijk van 1600 tot 1900. 

Werkvorm  Werkgroep 

Toetsvorm  80% aanwezigheid. Schriftelijke en mondelinge tentamens, verspreid over het jaar 
(analytische werkstukken, harmonie portfolio’s; analyse‐ en harmonietentamens 
ter plekke). Wekelijks huiswerk maakt ook soms deel uit van de toetsing. 

Beoordelingscriteria  Uitslag van de schriftelijke en mondelinge tentamens; inzet, actieve deelname en 

kwaliteit van het ingeleverde werk 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste, tweede en derde periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordigers/coördinator Theorie & Geschiedenis 
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl  
Ralf Pisters: ralf.pisters@ahk.nl 
Michel Khalifa: michel.khalifa@ahk.nl  
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Titel   Harmonie aan de piano (Strijkinstrumenten)

Cursusinhoud  Aan de orde komen het spelen van drieklanken en septime akkoorden op de piano, 
in verschillende omkeringen en sopraanliggingen, al dan niet gebroken. Eerst leert 
men de akkoorden als  losse bouwstenen te vinden, daarna worden de akkoorden 
geleidelijk steeds exacter volgens de juiste stemvoeringregels verbonden. Al snel 
krijgt de piano een begeleidende functie bij melodie partijen, waarbij men later de 
juiste akkoorden zelf probeert te vinden. De student is uiteindelijk in staat op een 
eenvoudige manier diverse muziek van een homofone begeleiding te voorzien, en 
harmonische situaties op een piano hoorbaar en zichtbaar te maken. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.2.1, 3.3, 3.4, 3.5

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2 

Docent(en)  Menno Dekker

Studiepunten  2 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Zowel klassiek als lichter muziekrepertoire, alsmede oefeningen, grotendeels in 
sequensvorm. Door docent uit te reiken materiaal en/of door student aan te 
schaffen syllabus. In tweede jaar eventueel ook door de student (gedeeltelijk) zelf 
vervaardigd materiaal. 

Werkvorm  Wekelijkse werkgroep

Toetsvorm  Drie of vier toetsen per jaar, individueel of in paren, waarbij studenten elkaar 
begeleiden. 

Beoordelingscriteria  Vaardigheid en correctheid bij het spelen van akkoorden in lichte stijl vanaf 
akkoordsymbolen, en in klassieke stijl vanaf akkoordsymbolen, Romeinse 
symbolen en/of becijferde bas, en algehele inzet. Onder vaardigheid wordt 
verstaan het aantal harmonieën en toonsoorten dat de student beheerst, en de 
regelmatigheid en snelheid waarmee hij/zij kan spelen. Onder correctheid wordt 
verstaan de kwaliteit van de stemvoering en de toepassing van de juiste 
verdubbelingen. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Menno Dekker: m.dekker@ahk.nl
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Titel  Harmonie in de Uitvoeringspraktijk (Blokfluit)

Cursusinhoud  De cursus behandelt de stapsgewijze overgang van een modaal naar een tonaal 
systeem. Hierbij heeft de ontwikkeling van de dissonantenleer bijzondere 
aandacht. En bovenal hoe harmonie van invloed is op de uitvoering, dus op de 
interpretatie. 

Leerdoelen   1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2  

Docent(en)  Johan Hofmann

Studiepunten  3 

Literatuur/repertoire  Repertoire uit eind 16e, 17e en 18e eeuw, toegespitst op blokfluitisten. 
Leermateriaal wordt door de docent ter beschikking gesteld. 

Werkvorm  Groepsles. 

Toetsvorm  Voortdurend bij wijze van het gezamenlijk nakijken en bespreken van gemaakt 
huiswerk. Eindtoets in mei: uitschrijven van de juiste harmonie in vier fragmenten 
uit vier verschillende stijlen. 

Beoordelingscriteria  Stijlgetrouwe en correcte stemvoering, het blijk geven van stilistisch inzicht, het 
herkennen en toepassen van harmonische patronen. 

Taal  Nederlands/Engels

Roostering  Wekelijkse lessen van twee klokuren.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Johan Hofmann: johan.hofmann@ahk.nl
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Titel  Harmonie op eigen instrument (Accordeon)

Cursusinhoud  Harmonie op eigen instrument omvat het aanleren van technieken die de musicus 

onafhankelijker maken van bladmuziek, en minder afhankelijk van 

voorbereidingstijd. Men leert uit het hoofd spelen, improviseren, vrij omgaan met 

gegeven bladmuziek, en omgaan met onvolledige bladmuziek, zoals bijvoorbeeld 

leadsheets, becijferde bassen of partimenti. Gestreefd wordt naar een zo direct 

mogelijk contact tussen het innerlijk gehoor en de handen. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3,  3.5.

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2 

Docent(en)  Menno Dekker

Studiepunten  2 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Syllabus, en door docent uit te reiken materiaal.

Werkvorm  Wekelijkse les.

Toetsvorm  Twee tot vier maal per jaar praktisch tentamen; soms wordt ook schriftelijk werk 
ingeleverd of getoond. 

Beoordelingscriteria  Correctheid in harmonische progressies en stemvoering, creativiteit en 
behendigheid in harmonische progressies en improvisaties, variatie in expressie, 
mede door het hanteren van verschillende texturen, algehele inzet. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Menno Dekker: m.dekker@ahk.nl
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Titel  Harmonie op eigen instrument (Harp)

Cursusinhoud  Als harpist kun je de vraag krijgen om iets mee te spelen, terwijl er geen harppartij 
voorhanden is. Of je wilt een beginnende leerling begeleiden, die alleen nog maar 
melodietjes speelt... En hoe maak je eigenlijk je eigen cadens voor een harpconcert? 
Dat wat je in de harmonieles leert, leer je hier toepassen op de harp, zodat je aan de hand 
van een leadsheet, een becijferde baslijn of zelfs alleen een melodietje een instant‐
harpbegeleiding kunt maken. 
Niet alleen de theoretische en ambachtelijke kant worden belicht; de artistieke/creatieve 
kant is net zo belangrijk: hoe maak je een mooie duidelijke opmaat? hoe gebruik je die 
akkoorden zó, dat de muziek en de harp helemaal tot hun recht te komen? 
 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.3, 3.5.4

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba1, Ba2 

Docent(en)  Constance Allanic 

Studiepunten  2 

Literatuur/repertoire Kinder‐, Sinterklaas‐, Kerst‐ en andere liedjes... op het gehoor
Italiaanse ostinati uit de 16e en 17e eeuw, en onbecijferde baslijnen 
Becijferde baslijnen uit de 17e en 18e eeuw, met name Händel's oefeningen in basso 
continuo. 
Liedjes in uiteenlopende stijlen, genoteerd als leadsheet. 
Cadenzen van oa. C.Ph.E. Bach 

Werkvorm  groepslessen 

Toetsvorm  praktisch tentamen

Beoordelingscriteria  correcte 'grammatica', ritmische stabiliteit, creatieve inbreng
 

Taal  Nederlands en/of Engels.

Roostering  in overleg, gemiddeld 1 uur per twee weken.
Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  docente: Constance Allanic
greenharp@gmx.net 
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Titel  Hoofdvak (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  Het hoofdvak vormt de kern van de studie. De lessen zijn gericht op optimale 
ambachtelijke beheersing van het instrument, verwerving van muzikaal en 
stilistisch begrip op hoog professioneel niveau en de beheersing van een 
omvangrijk repertoire. Kortom, op musiceren op topniveau.  

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3,3, 3,4. 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2, Ba 3 en Ba 4,

Docent(en)  Hoofdvakdocenten, zie beschrijving per hoofdvak.

Studiepunten  Zie puntenoverzicht per hoofdvak verderop in de studiegids.

Literatuur/repertoire  Zie beschrijving per hoofdvak.

Werkvorm  Naast de reguliere individuele hoofdvaklessen worden er groepslessen gegeven  en 
vinden er voorspeelavonden, concerten,  presentaties, projecten en masterclasses 
plaats, zowel intern als extern. 

Toetsvorm  Praktische tentamens: Ba 1: propedeutisch tentamen, Ba 2 en 3: 
overgangstentamen, Ba 4: afsluitend tentamen als onderdeel van het eindexamen. 

Beoordelingscriteria  Zie beschrijving per hoofdvak.
Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Individuele lessen een uur per week, projecten afhankelijk van projectdeelname.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151,

Informatie  Studieleiders en vakgroepvertegenwoordigers, zie beschrijving per hoofdvak. 
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Titel   Inleiding in de muziekesthetiek (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  Kennismaking met de hoofdthema’s van de muziekesthetiek en het denken over 
muziek. In een chronologisch overzicht komen de belangrijkste filosofische en 
esthetische opvattingen over muziek en kunst aan de orde.  
De studenten lezen een aantal primaire en secundaire bronnen en rapporteren 
hierover. Deelname aan discussies in de klas helpt de studenten leren hoe je over 
muziekesthetische vraagstukken kunt reflecteren. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1.5, 2.2.2, 3.1, 3.3, 3.5.1 

Cursustype  Verplicht voor compositie‐ en orkestdirectiestudenten, alsmede voor studenten 
hoofdvak theorie.

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  Michel Khalifa en John Koslovsky

Studiepunten  2 EC 

Literatuur/repertoire  Materiaal wordt door de docenten uitgereikt.
Ter ondersteuning wordt het boek A History of Western Musical Aesthetics van 
Edward Lippman aanbevolen (aanwezig in onze bibliotheek). 

Werkvorm  Werkcollege, met veel ruimte voor discussie over de leerstof.

Toetsvorm  Midterm‐huiswerkopdracht en schriftelijke eindtoets.

Beoordelingscriteria  Naast de uitslag van de midterm‐opdracht en het schriftelijk tentamen tellen ook 
aanwezigheid, actieve deelname en kleine huiswerkopdrachten mee. 

Taal  Nederlands, Engels. De vakliteratuur is in het Engels.

Roostering  Eerste periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakdocenten: 
Michel Khalifa, michel.khalifa@ahk.nl 
John Koslovsky, john.koslovsky@ahk.nl   

 

 

 

 



 

173 
 

Titel  Instrumentaal / vocaal bijvak (Algemene studieprogramma KM) 

Cursusinhoud  De motivatie die tot de keuze voor een bepaald instrumentaal/vocaal bijvak leidt, 
is medebepalend voor de cursusinhoud. We onderscheiden hier 3 opties.  
Verdere ontwikkeling in bijvak piano of een verwant toetsinstrument, als vervolg 
op het vak ‘bijvak piano’ in Ba 1 en 2 (zie aldaar).  
Verdere verbreding op aanverwant hedendaags of historisch instrument, om 
breder inzetbaar te zijn in de beroepspraktijk en/of mede als voorbereiding op een 
daarin gespecialiseerde masteropleiding. 
Mogelijkheid voor de muzikale duizendpoot om zich ook in een andere niet 
hoofdvakgerelateerde discipline verder te ontwikkelen, daar waar door zelfstudie 
of eerdere studie al sprake is van een professioneel startniveau.  
In alle opties wordt dus voortgebouwd op de competenties die eerder zijn 
verworven. De cursusinhoud wordt afgestemd op de door de student beoogde 
doelen, maar zal primair gericht zijn op ambachtelijke instrumentale/vocale 
beheersing, speelkwaliteit, interpretatie en stijlbesef aan de hand van repertoire. 

Leerdoelen  1.1, 2.1, 2.2. 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 
Instapeis: bijvak piano afgerond 

Docent(en)  Instrumentale hoofd‐ en bijvakdocenten, zie beschrijving per hoofdvak. 

Studiepunten  3 EC 

Literatuur/repertoire  Wordt door docent individueel bepaald

Werkvorm  Individuele lessen, jaarlijks 30 lessen á 30 minuten / 15 lessen á 60 minuten 

Toetsvorm  80% aanwezigheid. Aan het eind van het studiejaar worden de ontwikkelingen
getentamineerd   tijdens  een  individueel besloten praktisch tentamen met een 
presentatie van twintig minuten  speeltijd, waarbij de student een gevarieerd 
programma  ten  gehore brengt.   

Beoordelingscriteria  Ontwikkeling, ambachtelijke instrumentale/vocale beheersing, speelkwaliteit, 
interpretatie en stijlbesef. Een goede score vergroot de kans op eventuele 
toekenning bij aanvraag van een instrumentaal/vocaal bijvak in Ba‐4. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste, tweede en derde periode, totaal 15 hele of 30 halve lessen. 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Programmacoördinator klassiek, Will Jansen(will.jansen@ahk.nl)  
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Titel  Instrumental Education Programme IEP (PPE)

Cursusinhoud  Instrumental Education Programme maakt deel uit van het Profiel Performer 
Educator (PPE), maar kan ook als apart keuzevak worden gevolgd. Voor bepaalde 
hoofdvakken is dit overigens een verplicht keuzevak. 
Veel musici zullen naast spelen (zingen) ook lesgeven als deel van hun 
beroepspraktijk. In dit keuzevak worden studenten bewust gemaakt van het 
belang van methodisch, didactisch en bewust handelen en wordt het gereedschap 
aangereikt om op een verantwoorde manier les te geven: het is immers van groot 
belang dat ook de nieuwe generatie goed instrumentaal (vocaal) onderwijs krijgt.
 
In het tweede jaar is een basis gelegd op het gebied van methodiek, stage en 
onderwijskunde; in dit keuzevak wordt deze basis verdiept.  
IEP bestaat uit 3 onderdelen: 
Methodiek IEP:  
De belangrijke leerinhouden van de vakmethodiek (uiteraard per instrument zeer 
uiteenlopend) worden verder uitgewerkt en toegepast in de stage. 
Stage IEP: 
De student geeft les aan twee stageleerlingen en sluit de stage af met het 
organiseren van een leerlingenavond samen met de andere studenten die dit vak 
volgen. 
Onderwijskunde IEP: 
De student volgt nog één semester lessen onderwijskunde waarin de 
ontwikkelingspsychologie verder wordt uitgediept aan de hand van de 
verschillende leeftijdscategorieën . Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
didactiek van het instrumentaal (vocaal) onderwijs en raak je bekend met de 
verschillende muziekpedagogische stromingen. 

Leerdoelen  1.2, 3.1.3, 3.2, 3.4, 3.5
Cursustype  Verplicht vak voor studenten PPE, (verplicht) keuzevak voor studente PPA 

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  Verschillende docenten: methodiekdocent per hoofdvak, Lolke van Diggelen 

(ontwikkelingspsychologie), Marieke Oremus (didactiek) 

Studiepunten  3 EC  

Literatuur/repertoire  Opgave door docent van boeken en/of reader

Improve your Teaching! van Paul Harris 

Teaching Beginners van Paul Harris 

Music psychology in education van Susan Hallam 

Werkvorm  Zelf lesgeven aan stageleerlingen, kennisoverdracht, groepsdiscussies, les‐ en 

thuisopdrachten, demonstraties, etc. 

Toetsvorm  Stageverslag, organiseren leerlingenavond, gesystematiseerde repertoirelijst en 
geschreven reflectie over methodische en didactische uitgangspunten 

Beoordelingscriteria  Kennis en inzicht op het gebied van aangeboden methodische en  

onderwijskundige teksten en begrippen. 

Toepassing van verworven kennis en inzichten. 

Taal  Engels 

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator onderwijskundige vakken en educatie
Marieke Oremus, m.oremus@ahk.nl 
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Titel  Instrumentatie (Compositie)

Cursusinhoud  Inhoud van de cursus is het leren instrumenteren van voornamelijk pianomuziek 

voor kleine en grote bezettingen. Uitgangspunt is het zelfstandig leren schrijven 

van partituren voor historisch verantwoorde ensembles.  Alle aspecten van het 

partituurschrijven worden behandeld waaronder instrumentenkennis, 

notatieconventies en werkstrategieën. Behalve instrumentkeuze is het in balans 

brengen van een ensemble alsmede  de organisatie van het ensemblespel door 

middel van een partituur van belang. Verder wordt er ook aandacht besteed aan 

het instrumentatie‐aspect van bestaande werken.  

Leerdoelen  1.1.2, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 3.3.

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2, Ba 3 

Docent(en)  Theo Verbey 

Studiepunten  5 EC per jaar. 

Literatuur  Adler, S. The Study of Orchestration. New York: W.W. Norton, 1982. 
Bekker,P. The Orchestra. New York: W.W. Norton, 1963. 
Berlioz, H. Treatise on Instrumentation. Enl. and rev. by R. Strauss.  
Transl. by Theodore Front.New York: E.F. Kalmus, 1948. 
Blatter, A. Instrumentation/Orchestration. New York: Macmillan, 1980. 
Carse, A. History of Orchestration. New York: Dover  Publications, 1964.  
Casella, A. La tecnica dell'orchestra contemporanae. Milan: Ricordi, 1959. 
Erpf, H. Lehrbuch der Instrumentation .Mainz: B. Schott's Söhne, 1959. 
Forsyth, C. Orchestration. London: MacMillan, 1942. 
Gevaert, F.A. Nouveau traité d'instrumentation. Paris: Lemaine, 1885. 
Gevaert, F.A. Cours méthodique d'orchestration. Paris: Lemaine, 1890. 
Humperdinck, E. Instrumentationslehre. Köln: Verlag der Arbeitsgemeinschaft für 
  rheinische Musikgeschichte,1981. 
Piston, W. Orchestration. New York: W.W. Norton, 1955. 
Read, G. Thesaurus of Orchestral Devices. New York: Pitman, 1953. 
Rimski‐Korsakov, N. Principles of Orchestration. Transl. by Edward Agate. New York:
  Dover 1953.

Werkvorm  Groepslessen (groepsgrote max. 5 studenten)

Toetsvorm  Schriftelijk tentamen waarbij in 4 uur een instrumentatie vervaardigd dient te 
worden. De student krijgt hiervoor de beschikking over een aparte ruimte met 
piano en schrijftafel. Vakliteratuur mag geraadpleegd worden.  
Daarnaast het inleveren van de gemaakte werkstukken.   

Beoordelingscriteria  Stijlgevoel, instrumentenkennis, harmonisch en contrapuntisch inzicht, analytische 
vaardigheden, juiste toepassing van alle notatieconventies incl. transposities, 
muzikaal voorstellingsvermogen. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste,tweede periode en derde periode, 1 les per week van 60 minuten. 
Tentamen wordt gehouden op de tweede dinsdag van juni.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Docent instrumentatie:
Theo Verbey t.verbey@ahk.nl 
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Titel  Instrumentenkunde (Compositie)

Cursusinhoud  Inhoud van de cursus is het volledig doorgronden van alle specifieke kenmerken van 
de gangbare orkestinstrumenten: strijkers (viool,altviool, cello en 
contrabas) houtblazers (fluit hobo klarinet saxofoon en fagot) koperblazers

Leerdoelen  1., 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 3.3.

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Theo Verbey 

Studiepunten  1 EC 

Literatuur  Jacob, G. The Elements of Orchestration. Westport: Greenwood Press, 1976. 
Jacob, G. Orchestral Technique. London: Oxford University Press, 1931. 
Koechlin C L E Traité de l'orchestration 4 Vol Paris: Max Eschig 1954‐1959

Werkvorm  Groepslessen (groepsgrote max. 5 studenten)

Toetsvorm  het inleveren van de gemaakte werkstukken.

Beoordelingscriteria  instrumentenkennis, gehoorsontwikkeling, notatietechniek en conventies, 
repetitietechniek en communicatie met uitvoerende musici. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste,tweede periode en derde periode, 1 les per week van 60 minuten. 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Docent instrumentatie:
Theo Verbey t.verbey@ahk.nl 
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Titel  Introductie tot onderzoek en schrijven scriptie (Theorie der Muziek) 

Cursusinhoud  De cursus bestaat uit zeven sessies over onderwerpen als de onderzoeksvraag, 
onderzoeksmethodiek, de waarde van informatie, bibliografische hulpmiddelen en 
technieken en argumenterend schrijven.  
 

Leerdoelen  Studenten een onderzoekende houding aanleren in en ten opzichte van hun 
praktijk; ze helpen kritisch deel te nemen aan de professionele discussie over 
muziek; ze vertrouwd te maken met basale onderzoeksmiddelen en ‐technieken en 
ze ervaring te laten opdoen met het schrijven en redigeren van onderzoeksteksten 
(zoals voorstellen, essays en verslagen).  

Cursustype  verplicht 

Niveau  Ba 4 

Docent(en)  Melissa Bremmer, Walter van de Leur, Michiel Schuijer
 

Studiepunten  2  

Literatuur/repertoire  wordt nog bekendgemaakt

Werkvorm  workshop 

Toetsvorm   

Beoordelingscriteria  aanwezigheid, wekelijkse opdrachten.
  
 

Taal  Nederlands‐ Engels

Roostering   

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Michiel.schuijer@ahk.nl
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Titel  Kamermuziek (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  Samen musiceren is, ook voor de meeste solisten, een kerncompetentie. De 
gezamenlijkheid van samenspel en interpretatie dient altijd gebaseerd te zijn op de 
intrinsieke inhoud en betekenis van het repertoire. Het repetitieproces door het 
ensemble is daarmee een ontdekkingstocht door het onderhavige repertoire en een 
leertraject hoe men met de verschillende belangen en inzichten om moet leren gaan. 
Het bestuderen van kamermuziek levert daarmee een bijdrage aan de verwezenlijking
van twee belangrijke doelstellingen. Niet alleen doen studenten ervaring op met 
muziek uit de meest uiteenlopende stijlperioden, maar ook leren zij beseffen dat 
historisch en analytisch inzicht in composities wezenlijk bijdraagt aan de kwaliteit van de
uitvoering ervan.  

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2, 3.1, 3.4.

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2, Ba 3

Docent(en)  Kamermuziekdocenten, conform indeling per lesperiode

Studiepunten  3 EC per jaar. 

Literatuur/repertoire  Kamermuziek uit de meest uiteenlopende perioden, van laatbarok doorlopend tot in
de eenentwintigste eeuw, inclusief werken uit de CvA‐compositieklas. Studenten 
worden aangemoedigd om, in overleg met hun hoofdvakdocenten en geïntegreerd 
in hun totale speelpakket, zelf met repertoirevoorstellen te komen. Daarnaast zijn er 
voor sommige hoofdvakken kamermuziekprojecten, die echter ressorteren onder 
het vak ‘Ensembles en projecten’. 

Werkvorm  ensemblelessen

Toetsvorm  Ba 1 t/m 3: praktisch tentamen: door CvA geplande en geroosterde openbare 
kamermuziekpresentaties begin december en begin april, beoordeeld door  
commissie samengesteld uit kamermuziekdocenten. 

Beoordelingscriteria  samenspel, communicatie, klankbalans, stijlbegrip, repetitie‐techniek, 
podiumpresentatie, vermogen eigen interpretatie te ontwikkelen, inzet, beheersing 
van de eigen partij. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste en tweede periode, gemiddeld 1 les per twee weken

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinatoren Kamermuziek:
Ba 1 Marian Schutjens:marian.schutjens@ahk.nl 
Ba 2‐3 Paul Scheepers:paul.scheepers@ahk.nl 
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Titel  Keuzeprogramma (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  Een deel van het studieprogramma kan naar eigen keuze worden  i ngericht.  Zo
kan de student desgewenst meer aandacht schenken aan  kamermuziek, 
ensembleprojecten, orkestspel, historische uitvoeringspraktijk, wereldmuziek, 
improvisatie,  live‐electronics,  studiotechniek   e n z .   en/of  aan een aan het 
hoofdvak gerelateerde bijvakinstrument. Ook een extra  verdieping  op 
theoretisch of onderwijskundig gebied  is mogelijk. Een deel van de voor dit 
studieonderdeel gereserveerde studielast kan onder bepaalde voorwaarden, na 
goedkeuring door de studieadviseur, worden ingevuld met buitenschoolse 
activiteiten. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 en Ba 4 

Docent(en)  Zie overzicht Ba‐keuzevakken

Studiepunten  14 EC verdeeld over Ba‐3 en Ba‐4

Literatuur/repertoire  Wordt per keuzevak nader vastgesteld

Werkvorm  Zie overzicht Ba‐keuzevakken

Toetsvorm  Zie overzicht Ba‐keuzevakken

Beoordelingscriteria  Zie overzicht Ba‐keuzevakken

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Zie overzicht Ba‐keuzevakken

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator keuzeprogramma, Daan Kortekaas (daan.kortekaas@ahk.nl)  
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Titel  Keyboard musicianship (Klavecimbel, Orgel, Piano)

Cursusinhoud  Keyboard Musicianship omvat het aanleren van technieken die de musicus 

onafhankelijker maken van bladmuziek, en minder afhankelijk van 

voorbereidingstijd. Men leert prima vista spel, uit het hoofd spelen, improviseren, 

vrij omgaan met gegeven bladmuziek, en omgaan met onvolledige bladmuziek, 

zoals bijvoorbeeld leadsheets, becijferde bassen of partimenti. Gestreefd wordt 

naar een zo direct mogelijk contact tussen het innerlijk gehoor en de handen. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3,  3.5.

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2 

Docent(en)  Menno Dekker, Henny Heikens

Studiepunten  4 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Syllabus, en door docent uit te reiken materiaal.

Werkvorm  Wekelijkse les.

Toetsvorm  Twee tot vier maal per jaar praktisch tentamen; soms wordt ook schriftelijk werk 
ingeleverd of getoond. 

Beoordelingscriteria  Creativiteit en behendigheid in harmonische progressies en improvisaties, variatie 
in expressie, mede door het hanteren van verschillende texturen, correctheid in 
harmonische progressies en stemvoering, vaardigheid in prima vista spel, algehele 
inzet. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Menno Dekker: m.dekker@ahk.nl
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Titel  Koordirectie Uitvoeringspraktijk (K.‐Directie)

Cursusinhoud  In elk van de studiejaren van de Bachelor opleiding Koordirectie wordt in 8 
bijeenkomsten van 2,5 uur aandacht besteed aan actuele aspecten betreffende de 
uitvoeringspraktijk van vocale ensemblemuziek. Onderwerpen zijn onder meer: 
 
‐actuele stand van zaken betreffende research uitvoeringspraktijk 
‐specifieke onderwerpen per stijlperiode 
‐overzicht genres en repertoire per stijlperiode 
‐in een cyclus van vier jaar worden een groot aantal onderwerpen behandeld zoals 
intonatie, stemmingen, versieringen, bezettingen en repetitiemethodiek 
‐functie en werkwijze van de dirigent in het repertoire van de 16e, 17e en 18e eeuw

Leerdoelen  1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3

Cursustype  verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2, Ba 3, Ba 4

Docent(en)  Jos van Veldhoven 

Studiepunten  3 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Basisliteratuur Uitvoeringspraktijk
Actuele literatuur en repertoire wisselen per jaar 

Werkvorm  Groepsbijeenkomsten, Groepsdiscussies, les‐ en thuisopdrachten 
 

Toetsvorm  Op basis van aanwezigheid

Beoordelingscriteria  Kennis en toepassing van de behandelde stof

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Op afspraak met de studenten

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Jos van Veldhoven (docent)
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Titel  Liedklas (Piano, Zang)

Cursusinhoud  Elke zangstudent Ba‐2/3 vormt aan het begin van het cursusjaar een duo met een 
pianist Ba‐1. Per blok staat een componist of een groep verwante componisten 
centraal. In de individuele duocoaching (per blok één door de vocalist, één door de 
pianist) wordt ingegaan op aspecten als samenspel, stijl, (tekst)interpretatie, 
expressiviteit en overdracht. In de, door de docenten gezamenlijk gegeven,  
workshop wordt het in de duocoachings aangereikte en besprokene gedeeld met 
de groep en uitgediept. 

Leerdoelen  Samenspel, leren kennen van het liedrepertoire en de genres en stijlen hierin, 
verfijning van tekstbehandeling en expressie, het 'vocaal begeleiden'. 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Piano: Ba 1 
Zang: Ba 2 en Ba 3 

Docent(en)  Pierre Mak, N.t.b

Studiepunten  3 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  De belangrijkste liedrepertoire van componisten uit het Duits, Frans en Engelse 
taalgebied vanaf de Klassiek tot nu. 

Werkvorm  Gedurende het cursusjaar wordt in blokken die bestaan uit duo‐coachings en 
groepsworkshops, beide verzorgd door zowel een vocalist als een pianist. 

Toetsvorm  Twee presentaties per jaar (openbare concerten).

Beoordelingscriteria  Voldoende aanwezigheid, voldoende progressie in bovengenoemde leerdoelen.

Taal  Engels 

Roostering  Deels aan het begin van het jaar (workshops), deels op individuele afspraak 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151 , in principe in één van de zalen.

Informatie  Pierre Mak 
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Titel  Liturgie (Orgel)

Cursusinhoud  In het propedeutisch vak liturgie wordt uitgegaan van een historisch overzicht van 
de liturgieontwikkelingen. Oorspronkelijke kenmerken, ontwikkelingen en nieuwe 
vormen worden besproken. Bij deze ontwikkelingen wordt steeds gekeken naar de 
relevantie en uitvoering binnen de praktijk van de liturgie. Daarnaast staan we stil 
bij fundamentele vragen die aan de liturgie gesteld kunnen worden. Waaruit 
bestaat de liturgie? Wat kun je wel en niet met liturgie? Hoe verhouden zich 
liturgische inhoud, liturgische functionaliteit en liturgische vormgeving tot elkaar? 
Tenslotte proberen we de opgedane kennis te vertalen naar de praktijk van de 
liturgie. Studenten worden aangespoord op bezoek te gaan bij verschillende 
liturgische tradities. Ook wordt gekeken hoe in de huidige praktijk aan de liturgie 
vorm wordt gegeven. 

Leerdoelen  Je krijgt inzicht in de historische dynamiek van het vak liturgie. Je ontwikkelt een 
gevoel voor de respons van liturgische ontwikkelingen op de vragen van vandaag. 
Je bent instaat verschillende liturgische bijeenkomsten vorm te geven. 

Cursustype  verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Piet van der Heijden

Studiepunten  1 

Literatuur/repertoire  The Oxford History of Christian Worship , Romeins Missaal , Dienstboek , 
verschillende zangbundels met begeleiding 

Werkvorm  groepslessen 

Toetsvorm   

Beoordelingscriteria  100% aanwezigheid

Taal  Nederlands‐ Engels

Roostering  Iedere vrijdag 

Locatie  CvA. Oosterdokskade 151

Informatie  Piet van der Heijden
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Titel  Mensuraalnotatie (K.‐Directie)

Cursusinhoud  De term 'mensurale notatie' heeft betrekking op de ritmische gemensureerde 

polyfone muziek van ca. 1200 tot ca. 1600. De niet gemensureerde muziek, o.a. 

het gregoriaans, wordt aangeduid met musica plana.  

In deze cursus wordt, aan de hand van een syllabus, uitgebreid aandacht besteed 

aan zaken als: 

* notennamen en hun waarden 

* regels voor de notenwaarden binnen de ligaturen 

* mensuren (verhouding van een noot tot de kleinere notenwaarde); tempus 

perfectum en imperfectum; prolatio major en minor), regels voor imperfectie, 

perfectie en alteratie 

* color (zwart maken van witte noten om triolen en hemiolen aan te geven) 

* proporties (tactverhoudingen) in de verschillende periodes  

Elke les wordt gezongen vanuit de originele notatie. Centraal staat de witte notatie 

van 1440 tot ca. 1640. Aan het eind van de cursus kan, indien de tijd het toelaat, 

aandacht worden besteed aan de complexe materie van de proporties in de 

vroege 17e eeuw (Frescobaldi e.a.). Of juist aan de muziek van de 14e eeuw, de Ars 

N D i t i M d N t D it 1363 G ill dLeerdoelen  1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2 

Docent(en)  Henny Heikens

Studiepunten  2 EC 

Literatuur/repertoire  syllabus theorie en praktijk 15e en 16e eeuw
‐Willi Apel: Die Notation der polyphonen Musik 900‐1600 (1942) 
‐Karin Paulsmeier: Die Notation des 17/18 Jahrhunderts (2012) 
‐Karin Paulsmeier: Notationskunde 15. und 16. Jahrhundert (2015) 
‐Ruth I. DeFord: Tactus, Mesuration, and Rhytm in Renaissance Music (2016) 

Werkvorm  Groepsles 

Toetsvorm  Het zingen van een partij uit een opgegeven werk en het inleveren van een aantal 
transcripties. 

Beoordelingscriteria   

Taal  Nederlands‐ Engels

Roostering  1e en 2e periode, 1 lesuur per week

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Henny Heikens
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Titel  Methodiek (Algemene studieprogramma KM‐OM)

Cursusinhoud  Introductie van de belangrijke leerinhouden van de vakmethodiek  (uiteraard per 
instrument zeer uiteenlopend), te weten: 

- Kennis van en inzicht in muzikale onderwijsleerprocessen en  het 

methodische denken
Leerdoelen  3.1.3, 3.4, 3.5 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2 

Docent(en)  Methodiekdocent per hoofdvak

Studiepunten  1 EC  

Literatuur/repertoire  Opgave door docent van boeken en/of reader

Werkvorm  Kennisoverdracht, vaardigheidstraining, groepsdiscussies, les‐ en thuisopdrachten, 
demonstraties, etc. 

Toetsvorm  Keuze uit: tentamen, presentaties, huiswerkopdrachten, etc.

Beoordelingscriteria  Kennis, inzicht op het gebied van aangeboden methodiek
Toepassing van verworven kennis en inzichten 

Taal  Engels 

Roostering  Eerste en tweede periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator onderwijskundige vakken en educatieMarieke Oremus, 
m.oremus@ahk.nl 
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Titel  Muziek‐ en cultuurgeschiedenis (Algemene studieprogramma KM‐OM) 

Cursusinhoud  Ba‐1: inleidend overzicht van de geschiedenis van de westerse klassieke muziek, 
met ruime aandacht voor de culturele achtergronden op het gebied van kunst, 
ideeën, politiek en maatschappij. 
Ba‐2: inhoudelijke verdieping op basis van capita selecta, verwerving van basale 
onderzoeksvaardigheden, ontwikkeling van de schriftelijke en mondelinge 
communicatievaardigheden. 
 

Leerdoelen  1.1.2, 1.2.2, 1.3, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2.             
Cursustype  Verplicht. 

Niveau  Ba 1, Ba 2. 

Docent(en)  Jan Derk van den Berg, Michel Khalifa, Saskia Törnqvist en Willem Wander van 

Nieuwkerk. 

Studiepunten  3 EC per jaar. 

Literatuur/repertoire  Boek Concise History of Western Music door Barbara Russano Hanning, vijfde 

internationale druk, in Ba‐1. 

Schriftelijk materiaal en digitale bronnen aangereikt door de docent in Ba‐2. 

Werkvorm  College in Ba‐1, werkgroep in Ba‐2.

Toetsvorm  Schriftelijke kennistentamens in Ba‐1.
Opdrachten, werkstuk en presentaties in Ba‐2. 

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid.

Ba‐1: Uitslag van de tentamens. 

Ba‐2: Inzet, actieve deelname en kwaliteit van het ingeleverde werk. 

Taal  Nederlands en Engels.

Roostering  Gehele jaar (Ba‐1), eerste en tweede periode (Ba‐2 en Ba‐3).

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordigers/coördinator Theorie & Geschiedenis 
Michel Khalifa: michel.khalifa@ahk.nl John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl 
Ralf Pisters: ralf.pisters@ahk.nl 
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Titel  Muziekesthetiek vervolgcursus (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  In de eerste helft van deze vervolgcursus geven deskundige docenten lezingen 
over specifieke thema’s en benaderingen binnen de muziekesthetiek. Hierbij wordt 
af en toe een gastdocent van buiten het CvA uitgenodigd. 
In de tweede helft van de cursus schrijft elke student een werkstuk over een 
onderwerp naar keuze, met een van de docenten als coach. 
 
 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1.5, 2.2.2, 3.1, 3.3, 3.5.1 

Cursustype  Verplicht voor compositie‐ en orkestdirectiestudenten, alsmede voor studenten 
hoofdvak theorie.

Niveau  Ba 3 
Ingangseis: cursus “Introduction to Music Aesthetics” succesvol afgerond. 

Docent(en)  Het docententeam bestaat uit Michel Khalifa en John Koslovsky (coördinatoren), 
Willem Wander van Nieuwkerk en Michiel Schuijer.

Studiepunten  2 EC 

Literatuur/repertoire  Materiaal wordt door de docenten uitgereikt.
 

Werkvorm  In de eerste cursushelft hoorcolleges met discussie, in de tweede helft individuele 
coachingsessies en een afsluitende les.

Toetsvorm  Werkstuk 

Beoordelingscriteria  Naast de kwaliteit van het onderzoeksproces en van het werkstuk tellen ook de 
aanwezigheid en actieve deelname bij de lezingen mee. 

Taal  Nederlands, Engels. De vakliteratuur is in het Engels.

Roostering  Tweede periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinerende docenten:
Michel Khalifa, michel.khalifa@ahk.nl 
John Koslovsky, john.koslovsky@ahk.nl   
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Titel  Muziekgeschiedenis verdiepingsprogramma (Algemene studieprogramma KM)

Cursusinhoud  Een verdiepingscursus waarin de student zijn/haar interesses op het gebied van 
muziekgeschiedenis vorm kan geven door middel van een omvangrijk 
onderzoeksproject. De verbinding met de huidige en toekomstige muzikale praktijk 
van de student (hoofdvak, artistiek profiel, professionele doelen) staat centraal.  

Leerdoelen  1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.5, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.3, 3.3, 3.5.1.

Cursustype  Verplichte keuze tussen orkestreperoire, solo/kamermuziek en vocaal repertoire.

Niveau  Ba‐3. Alle eerdere geschiedeniscursussen moeten al zijn afgerond of de student 
moet over vergelijkbare kennis beschikken. 

Docent(en)  Afhankelijk van de keuze: Michel Khalifa, Willem Wander van Nieuwkerk of Saskia 
Törnqvist. De verdeling van onderwerpen tussen de docenten kan elk jaar anders.

Studiepunten  2 EC 

Literatuur/repertoire  De student stelt zelf zijn/haar leeslijst samen bij de voorbereiding van het 
onderzoeksproject. 
Aanvullend materiaal aangereikt door de docent. 

Werkvorm  Eerste vier tot zes lessen: de docent behandelt enkele onderwerpen als voorbeeld. 
Laatste zes tot acht lessen: individuele coaching en presentatie van het onderzoek. 

Toetsvorm  Eindwerkstuk als weerslag van het individuele onderzoeksproject.  

Beoordelingscriteria  Aanwezigheid en actieve deelname aan de lessen, kwaliteit van het 
onderzoeksproces en van het eindwerkstuk, mondelinge presentatie van het 
onderzoek. 

Taal  Groepslessen en mondelinge presentaties in het Engels. Individuele coaching en 
werkstuk: Engels of Nederlands.

Roostering  Derde jaar bachelor, tweede periode.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151.

Informatie  Coördinator muziekgeschiedenis: michel.khalifa@ahk.nl
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Titel  Notatiekunde  (Compositie)

Cursusinhoud  Kennismaking met en reflectie over experimentele notatievormen binnen de 
gecomponeerde muziek van de jaren 1950‐1970, met bijzondere aandacht voor 
Amerikaanse componisten als John Cage, Morton Feldman en Christian Wolff. 
De nadruk ligt niet op de technische aspecten van de notatie, maar op de artistieke 
en/of ideologische achtergronden daarvan.  
Het is de bedoeling dat de studenten verbanden leggen tussen de leerstof en hun 
eigen compositiepraktijk. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.5, 2.2.2, 3.1.1, 3.3, 3.4.1

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Michel Khalifa 

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire  Boek van Erhard Karkoschka, Das Schriftbild der neuen Musik, aanwezig in de CvA‐
bibliotheek (ook in Engelse vertaling onder de titel Notation in New Music). 
Aanvullend materiaal ‐ partituren, artikelen ‐ wordt door de docent aangereikt. 

Werkvorm  Werkgroep, met veel ruimte voor discussie over de leerstof. Daarbij ook eigen 
inbreng door de studenten en verwijzing naar hun eigen composities of schetsen.

Toetsvorm  Schriftelijk tentamen.

Beoordelingscriteria  Naast de uitslag van het schriftelijk tentamen (50%) tellen ook aanwezigheid, 
actieve deelname en kleine huiswerkopdrachten mee voor 50% van het eindcijfer.

Taal  Engels, of Nederlands indien alle studenten Nederlands spreken. 

Roostering  Tweede periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakdocent: michel.khalifa@ahk.nl
Coördinator compositieafdeling: jorrit.tamminga@ahk.nl  
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Titel  Ondernemerschap 3 (Algemene studieprogramma KM‐OM) 

Cursusinhoud  De student heeft in de afsluitende opdracht van het vak basis 

ondernemerschap in Ba‐2 voor zichzelf in kaart gebracht welke 

vaardigheden nog ontwikkeld moeten worden op het gebied van cultureel 

ondernemerschap. Het wordt aangemoedigd om zelf iets te creëren dat 

als start van de professionele loopbaan kan dienen en waarbij de volgende 

elementen aan de orde komen: 

 Het vinden van een balans tussen spelen, organiseren en 

communiceren.  

 Het vinden van de eigen identiteit door te focussen op sterke kanten 

en persoonlijke interessegebied. 

Bij voorkeur kiest de student een onderwerp/thema wat hij/zij toch al van 

plan was: bv professionaliseren van zijn/haar ensemble, een website 

maken, een tournee organiseren, serie workshops geven enz. 

 

In de werkgroepen en workshops komen o.a. de volgende onderwerpen 

aan de orde: project management, ondernemingsvormen, belastingen, 

presentatievaardigheden Voorbeelden van cursussen waaruit de studentLeerdoelen  1.2, 1.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba‐3.  

Het vak ondernemerschap volgt op de cursus basis ondernemerschap in 

Docent(en)  Diverse docenten en gastdocenten 

Studiepunten  3 EC  

Literatuur/repertoire  Opgave van literatuur door docent. Keuze afhankelijk van onderwerp en 

ontwikkeling.
Werkvorm  Door het vormgeven van een eigen project en/of ontwikkelingstraject plus 

een combinatie van werkgroepen, workshops, individuele begeleiding en 

korte cursussen zal de student een aantal vervolgstappen kunnen zetten. 

Het project of de stappen binnen het ontwikkelingstraject kunnen zowel 

binnen het CVA als daarbuiten plaatsvinden (naar keuze en in overleg)
Toetsvorm  Aan het einde van Ba‐3 vindt een gesprek plaats over het 

ontwikkelingstraject van de student op het gebied van ondernemerschap. 
De student schrijft daartoe een verslag waarin wordt gereflecteerd over de 
vaardigheden die reeds zijn verworven en welke nog moeten worden 
ontwikkeld. Daarnaast schrijft de student een projectplan voor de 

Beoordelingscriteria  Inzet, actieve deelname en kwaliteit van het ingeleverde werk 
Taal  Engels en/of Nederlands, afhankelijk van samenstelling groep 
Roostering  Gehele jaar 
Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  coördinator ondernemerschap
Marieke Oremus: m.oremus@ahk.nl  
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Titel  Onderwijskunde (Algemene studieprogramma KM‐OM)
 

Cursusinhoud  In deze cursus worden 3 modules aangeboden:
Communicatie + muziekdidactiek: kennis en toepassing van een aantal 

sleutelbegrippen uit de communicatieleer en kennis van een aantal 

muziekdidactische principes 

Leren en denken: De student heeft kennis van (muzikale) leerprocessen en is in 

staat deze kennis toe te passen in de stage. 

Ontwikkelingspsychologie: De student heeft een globaal inzicht in de wereld van 

de kleuter, het basisschoolkind, het kind in het voortgezet onderwijs en de 

adolescent. 

 
Leerdoelen  3.4, 3.5 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2 

Docent(en)  Lolke van Diggelen, Marieke Oremus

Studiepunten  2 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Simply Psychology van Michael Eysenck

Improve your Teaching! van Paul Harris 

 

Werkvorm  Kennisoverdracht, vaardigheidstraining, groepsdiscussies, les‐ en thuisopdrachten 

Toetsvorm  Essay over communicatie + muziekdidactiek
Schriftelijk tentamen over module Leren en denken en ontwikkelingspsychologie 

Beoordelingscriteria  Kennis, inzicht en toepassing van de behandelde theorieën.

 

Taal  Engels 

Roostering  Eerste en tweede periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator onderwijskundige vakken en educatie
Marieke Oremus: m.oremus@ahk.nl 
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Titel  Oratoriumklas (Zang)

Cursusinhoud  Muzikale, stilistische en retorische aspecten van het repertoire worden besproken 
en uitgewerkt. In  de ensembles wordt verder  aandacht besteed aan zaken als 
menging, stemvoering, transparantie, intonatie. 

Leerdoelen  Inzicht in de partituur, inzicht in stijl, leren kennen van het repertoire, verwerven 
van vaardigheid in  ensemblezingen 
1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.4 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2 en 3 

Docent(en)  Pierre Mak 

Studiepunten  2 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Studenten kiezen in overleg met de hoofdvakdocent  uit oratoriumrepertoire: soli 
uit passies, cantaten (ook wereldlijke), missen etc. en ensembles. 
 

Werkvorm  Individuele sessies , openbaar, in blok van anderhalf uur.

Toetsvorm  Presentatieconcert in mei of juni

Beoordelingscriteria  Voldoende aanwezigheid, voldoende repertoire waaraan gewerkt is, tijdens de 
presentatie moet de student in staat zijn te laten horen dat boven beschreven 
kennis en vaardigheden zijn verworven. 

Taal  Nederlands, Engels

Roostering  Op wekelijkse basis, in blok van 1 ½ uur

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Pierre Mak 
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Titel  Orgelbouw en literatuur (Orgel)

Cursusinhoud  Ba 3:Orgelbouwkunde; leren stemmen van orgels en uitvoeren van kleine 
reparaties; orgelgeschiedenis van oudheid tot en met Renaissance, met ruime 
aandacht voor de functie en het gebruik van de besproken instrumenttypen. 
Ba 4: orgelgeschiedenis van barok tot en met de huidige tijd; eigen 
onderzoeksproject ten behoeve van presentatie. 
Bezoek aan een orgelmakerij. 

Leerdoelen  1.1.2, 1.2.2, 2.1.2, 2.1.5, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2.

Cursustype  Verplicht. 

Niveau  Ba 3 en Ba 4. 

Docent(en)  Gerben Gritter.

Studiepunten  2 EC per jaar. 

Literatuur/repertoire  Artikelen en andere teksten, uit te delen door de docent.

Werkvorm  Hoor‐/werkcollege 1 x per week 1 uur.

Toetsvorm  Ba 3: tentamen orgelbouwkunde.
Ba 4: presentatie; tentamen orgelgeschiedenis. 

Beoordelingscriteria  Resultaat tentamens in Ba 3 en Ba 4; presentatie in Ba 4.
Actieve deelname. 

Taal  Engels. 

Roostering  Gehele jaar. 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151.

Informatie  Docent Orgelbouw/literatuur
Gerben Gritter: gerben.gritter@ahk.nl. 
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Titel  Oriëntatie Natuurhoorn (Hoorn)

Cursusinhoud  Kennismaking met de historische hoorn. Begrip van de principes van het 
instrument. Beheersing van de natuurtonenreeks op de verschillende beugels. 
Basiskennis techniek van het handstoppen.  
 

Leerdoelen  2.1. 3.1. 3.3. 3.4. 

Cursustype  Individuele lessen

Niveau  BA 1 

Docent(en)  Teunis van der Zwart

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire  Eenvoudige solo‐ en kamermuziekliteratuur en orkestpartijen.
Dauprat, Methode 
Gallay, etuden 
Duvernoy, duetten 
Mozart, eerste en derde hoornconcert 
Beethoven, hoornsonate 
Haydn, tweede hoornconcert 

Werkvorm  individuele lessen, groepslessen en participatie voorspeelavonden 
natuurhoornklas

Toetsvorm  Praktisch tentamen

Beoordelingscriteria  Enige vaardigheid en trefzekerheid. Begrip van de geschiedenis van de hoorn. 
Eenvoudige partijen kunnen spelen in ensembles en orkesten.  
 

Taal  Nederlands 

Roostering  30 minuten per twee weken. 

Locatie  CvA, Oosterdokskade151

Informatie  Studieleider Oude Muziek: Teunis van der Zwart info@teunisvanderzwart.nl 
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Titel  Oriëntatie op studie en beroep (Algemene studieprogramma KM‐OM) 

Cursusinhoud  In deze cursus wordt systematisch aan een aantal thema's gewerkt die betrekking 
hebben op het studeren aan een conservatorium en de latere beroepspraktijk.  
Aan de orde komen onder andere: 

 doelen stellen, motivatie, studeerstrategieën 

 mentaal studeren 

 presteren onder spanning  

 verstandig en gezond studeren 

 de veelzijdige beroepspraktijk 
 

Leerdoelen  2.1.5, 3.1 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Lolke van Diggelen, Marieke Oremus

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire  Artikelen uitgereikt in de lessen

Werkvorm  Kennisoverdracht, groepsdiscussies, les‐ en thuisopdrachten

Toetsvorm  Inleveren samenvatting logboek
 

Beoordelingscriteria  Aanwezigheid en gebleken reflectie in samenvatting

Taal  Engels 

Roostering  Eerste periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator onderwijskundige vakken en DOK‐programma
Marieke Oremus: m.oremus@ahk.nl 
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Titel  Oriëntatie uitvoeringspraktijk (Zang)

Cursusinhoud  uitvoeringspraktijk van vocale muziek uit de 16
e
, 17

e
en 18

e
eeuw 

Intonatie, stemmingen en stemmingssystemen 
praktische omgang met verschillende stemmingssystemen 
gebruik van retoriek in de uitvoeringspraktijk van vocale muziek 
training in van blad zingen gekoppeld aan verschillende stijlperioden 
versieringen in vocale muziek  
samenstelling en werkwijze van vocale ensembles 
overzicht van het repertoire en de literatuur betreffende vocale muziek uit de 16e, 
17e en 18e eeuw 
begeleiding bij het vinden van geschikt en nieuw repertoire 
inrichting van een repetitieproces 
het maken van programma’s 
opstellingen en bezettingen 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4

Cursustype  verplicht 

Niveau  Ba 4 

Docent(en)  Jos van Veldhoven

Studiepunten  3 EC 

Literatuur/repertoire  Vocaal repertoire uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Dit betreft zowel het solistische als 
het ensemblerepertoire. 

Werkvorm  groepslessen 

Toetsvorm  Er is geen afsluitend examen. Er wordt uitsluitend op aanwezigheid getoetst. 

Beoordelingscriteria  Begrip van de stof
Het zelfstandig kunnen toepassen van de stof 
Aansluiting kunnen vinden bij de professionele beroepspraktijk  

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Een wekelijkse les van 1,5 uur

Locatie  CVA, Oosterdokkade

Informatie  Via docent 
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Titel  Orientatie Violone (Contrabas)

Cursusinhoud  Veel beroepsmusici ‐ niet alleen degenen die werkzaam zijn op het gebied van 
‘oude muziek’ ‐ moeten tegenwoordig beschikken over praktische en theoretische 
kennis van historische uitvoeringspraktijk. Van musici in moderne top‐orkesten en 
‐ensembles wordt verwacht dan ze barok‐ en klassieke muziek kunnen spelen met 
kennis van bijvoorbeeld retorica, ornamentatie, eenvoudige improvisatie en 
passend gebruik van vibrato. Deze cursus biedt een inleiding in deze vaardigheden 
op de violone en de contrabas uit de periode 1550‐1850. 

Leerdoelen  1.1.2,1.2.2, 1.3,2.1, 2.1.2,2.1.3,2.2.1, 2.2.2,

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Margaret Urquhart

Studiepunten  1 

Literatuur/repertoire  Ensemble‐, orkest‐ en solomuziek voor violone en contrabas vanaf 1550 tot 1850. 
Bv. Diego Ortiz Trattado de Glosas, Boquet & Rebours 50 Renaissance & Baroque 
Standards, J.S.Bach Matthaus‐Passion. 

Werkvorm  Ensemblelessen

Toetsvorm  Examen juni: een half uur concert waarin iedereen samen meespeelt op 8’ of 16’ 
violone in een programma van korte renaissance‐ en barokwerken. 

Beoordelingscriteria  Samenspel, stijlbegrip, inzet, beheersing van de eigen partij.

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar, een uur per week.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151, kamer 709.

Informatie  Margaret Urquhart, maggiebass@hetnet.nl
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Titel  Partijstudie (Algemene studieprogramma KM)

Cursusinhoud  Het individueel en in homogene groep leren beheersen, interpreteren en uitvoeren 
van orkestpartijen t.b.v. toekomstige (stage)proefspellen en t.b.v. het vak 
‘ensembles en projecten’ (w.o. de orkestklas e.d.) 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 3.4.

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 3 en Ba 4, 
NB: voor sommige hoofdvakken ook in Ba 1 en Ba 2, voor sommige hoofdvakken in het 
geheel niet. Zie voor details de informatie in de hoofdstukken per hoofdvak. 

Docent(en)  Hoofdvak‐ en orkestspeldocenten, zie beschrijving per hoofdvak. 

Studiepunten  3 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Hoofdvakspecifiek repertoire, gericht op (internationaal) proefspelrepertoire, en 
‘ensembles en projecten’ w.o. de orkestklas. Zie ook beschrijving per hoofdvak. 

Werkvorm  Groeps‐ en/of individuele lessen

Toetsvorm  Praktische besloten tentamens, in Ba 4 ook (proef)audities.

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid. Zie beschrijving per hoofdvak.

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste en tweede periode.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger, zie beschrijving per hoofdvak.
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Titel  Partituurspel (H.‐Directie)

Cursusinhoud  Ter ondersteuning van het hoofdvak directie HaFaBra krijgt de student gedurende 
twee studiejaren het vak partituurspel aangeboden. De student oefent het van 
blad spelen van partijen van transponerende instrumenten, op de klinkende 
toonhoogte weer te geven op de piano. Dit kan eenstemmig of tweestemmig, 
maar zo mogelijk gebeurt dit groepsgewijs in instrumentengroepen 
(saxofoongroep, of hoorngroep bijvoorbeeld). De student leert op zicht of op 
papier een speelbaar arrangement te maken van de hele partituur. 

Leerdoelen  2.1 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2, 3 en 4 
 

Docent(en)  Docent bijvak piano

Studiepunten  3 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Gangbare stukken uit de HaFaBra‐praktijk. Stukken die bij de hoofdvaklessen in 
studie zijn. 

Werkvorm  Individuele lessen. In de les worden bestaande arrangementen op twee piano’s 
doorgespeeld. De student maakt arrangementen voor twee piano’s en speelt deze
in de les samen met de docent door. De bedoeling hiervan is dat de aanstaande 
dirigent leert vat te krijgen op de noten van een ingewikkelde partituur. De student 
speelt voorbereid en onvoorbereid fragmenten uit de partituur voor. Al naar 
gelang de moeilijkheid en de pianistische vaardigheden gaat het daarbij om het 
voorspelen van partijen of instrumentengroepen of de hele partituur. Harmonie 
aan de piano is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Ter ondersteuning van het 
ontwikkelen van pianospel dat ten doel heeft het weergeven van een partituur, is 
het nodig gerichte pianoles te geven. Er zal dus ook gewerkt worden aan de 
pianotechniek. 

Toetsvorm  Praktisch tentamen. Aan het einde van Ba 3 wordt een overgangstentamen 
georganiseerd, aan het einde van Ba 4 een afsluitend tentamen. Beide vinden 
plaats aan het einde van het cursusjaar, in mei of juni, op afspraak met de 
docenten. 
 

Beoordelingscriteria  Is de student voldoende meester over de piano om dit instrument in de praktijk te 
kunnen gebruiken als gereedschap voor de professionele uitoefening van het vak 
dirigent, dan is de student geslaagd. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Op afspraak, half uur per week.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Docent Partituurspel: Peter Besseling: peter.besseling@ahk.nl
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Titel  Partituurspel (K.O.‐Directie)

Cursusinhoud  Het aanleren van technieken om orkestpartituren zo efficiënt mogelijk op de piano 
te realiseren, zowel voorbereid als à vue. Naast vaardigheid in het lezen van 
verschillende sleutels en transposities wordt ook geleerd hoe situaties die 
idiomatisch zijn voor strijkers of blazers kunnen worden omgezet in idiomatisch 
klavierspel. Tevens is er aandacht voor het apart spelen van koper‐ of 
houtgroepen, en voor het zingen van een bepaalde partij. 

Leerdoelen  1.1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.1, 3.1.2, 3.3, 3.4, 3.5

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2, Ba 3, Ba4

Docent(en)  Menno Dekker, Jaap Zwart

Studiepunten  2 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Het boek Preparatory Exercises in Score‐Reading, door R.O. Morris & H. Ferguson; 
strijkkwartetten van Haydn en Mozart; gevarieerd instrumentaal en vocaal 
repertoire van de late barok tot modern, niet noodzakelijk in chronologische 
volgorde. 

Werkvorm  Wekelijkse individuele les

Toetsvorm  Praktisch tentamen aan het eind van het jaar

Beoordelingscriteria  Behendigheid in partituurspel, de mate waarin de kandidaat in staat is de 
essentiële componenten van de compositie efficiënt op het klavier tot klinken te 
brengen, zowel voorbereid als à vue, en de expressiviteit van het spel en de 
eventuele zang. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Menno Dekker: m.dekker@ahk.nl
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Titel  Partituurspel (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  Het aanleren van technieken om orkestpartituren zo efficiënt mogelijk op de piano 
te realiseren, zowel voorbereid als à vue. Naast vaardigheid in het lezen van 
verschillende sleutels en transposities wordt ook geleerd hoe situaties die 
idiomatisch zijn voor strijkers of blazers kunnen worden omgezet in idiomatisch 
klavierspel. Tevens is er aandacht voor het apart spelen van koper‐ of 
houtgroepen, en voor het zingen van een bepaalde partij. 

Leerdoelen  1.1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.1, 3.1.2, 3.3, 3.4, 3.5

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2, Ba 3, Ba4

Docent(en)  Menno Dekker

Studiepunten  In Ba 2 en 3: 2 EC per jaar
In Ba 4: 1 EC 

Literatuur/repertoire  Het boek Preparatory Exercises in Score‐Reading, door R.O. Morris & H. Ferguson; 
strijkkwartetten van Haydn en Mozart; gevarieerd instrumentaal en vocaal 
repertoire van de late barok tot modern, niet noodzakelijk in chronologische 
volgorde. 

Werkvorm  Wekelijkse individuele les

Toetsvorm  Praktisch tentamen aan het eind van het jaar

Beoordelingscriteria  Behendigheid in partituurspel, de mate waarin de kandidaat in staat is de 
essentiële componenten van de compositie efficiënt op het klavier tot klinken te 
brengen, zowel voorbereid als à vue, en de expressiviteit van het spel en de 
eventuele zang. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Menno Dekker: m.dekker@ahk.nl
 

 

 

 

 

 



 

202 
 

Titel  Physical acting 1 (Zang)

Cursusinhoud  Het eerste jaar van het holistische programma besteedt aandacht aan het 

ontwikkelen van begrip van basisprincipes als ‘abc’ als gereedschapskist voor fysiek 

theater en van lichaams‐ en fysiek bewustzijn, teneinde helderheid te creëren in 

podiumpresentatie als ondersteuning van het zingen. Oefeningen met een parner 

of de hele groep zijn essentieel, naast de individuele oefeningen, evenals het 

aanleren van objectief observeren, analyseren en feedback geven en ontvangen.  

Leerdoelen  * verbetering in lichaams‐ en fysiek bewustzijn

* gecentreerde opstelling, focus, balans, neutraliteit, isolatietechniek, articulatie, 

verbinding tussen adem en beweging, vertrouwen in zichzelf en in partners, 

besluitvaardigheid, fysieke verbeelding, speelsheid, fysiek geheugen, gevoeligheid, 

groepsluisteren, presentatie voor een publiek 

* Vaardigheid in het toepassen van de principes bij het zingen 

* herkenning van onbewuste ‘slechte’gewoonten in uitvoeren/zingen en de 

vaardigheid ze te verbeteren 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Virag Dezso 

Studiepunten  2 

Literatuur/repertoire  ‐ Ide van Heiningen/MAPA ‐ Good morning body
‐ V. Schoch ‐ Changing Character. Developing physical presence on the opera stage' 
(master‐research) ‐ aantekeningen gedurende het studiejaar

Werkvorm  Groepsles, 2 uur per week

Toetsvorm  ‐ regelmatige observatie van individuele fysieke vooruitgang door het studiejaar 

heen  

‐ in de lessen 

‐ zangavonden 

‐ afsluitende verbeteringsles in juni door de docent 

‐ december en mei: geschreven analyse van drie kernoefeningen of etudes naar 

keuze waaruit begrip blijkt van de principes die in het praktisch werk worden 

toegepast.  

Beoordelingscriteria  * Fysieke vooruitgang in basisprincipes betreffende lichaams‐ en fysiek bewustzijn, 

zoals positie, neutraliteit, focus,  balans, articulatie, verbinding tussen adem en 

beweging, concentratie, werken met een partner, groepsluisteren, feedback 

geven, gebaseerd op regelmatige observatie tijdens de lessen door het studiejaar 

heen en een slotpresentatie in juni.  

* tonen van theoretisch begrip van de basisprincipes die in de praktijk worden 

toegepast door een geschreven analyse van drie kernoefeningen of etudes ‐ 

december en mei 

Taal   

Roostering   

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie   
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Titel  Physical acting 2 (Zang)

Cursusinhoud  Het tweede jaar besteedt aandacht aan het ontwikkelen van begrip van 

basisprincipes als ‘abc’ als gereedschapskist voor fysiek theater en van lichaams‐ 

en fysiek bewustzijn, teneinde helderheid te creëren in podiumpresentatie als 

ondersteuning van het zingen. Acteeroefeningen met een partner en 

luisterprincipes worden essentieel. Individuele oefeningen en oefeningen met 

partner worden uitgebreid met geïmproviseerde of gegeven geluids‐ en 

tekstelementen. Aan het fysieke vertrouwen wordt verder gewerkt met diverse 

middelen (decor, rekwisieten, een partner, ruimte als dramatische partner). Het 

‘dramatische lichaam’of ‘sprekende lichaam’ staat centraal, met ruimte voor het 

begrijpen van lichaamstaal, het belang van duidelijke details en de relatie tussen 

de acteerelementen in de fysieke uitdrukking en de relatie tussen uitvoerder en 

toeschouwer. De vaardigheid ontwikkelen om fysieke expressie op een 

authentieke manier te veranderen ‐ transformatie. Verbeteren van objectieve 

observatie, analyse en feedback geven en ontvangen.  

 
Leerdoelen  * lichaams‐ en fysiek bewustzijn op het tweede niveau, voortbouwend op het 

eerste jaar 

* gecentreerde opstelling, focus, balans, neutraliteit, isolatietechniek, articulatie, 

verbinding tussen adem en beweging, vertrouwen in zichzelf en in partners, 

besluitvaardigheid, fysieke verbeelding, speelsheid, fysiek geheugen, gevoeligheid, 

groepsluisteren. Tevens:  

* fysieke transformatie, economie in beweging, duidelijkheid in beweging‐

stilstand, geconcentreerd luisteren bij leiden en volgen 

*begrijpen van de complexiteit in de dramaturgie van de uitvoering van de zanger: 

de dramaturgie van tekst, muziek, het lichaam in de ruimte ‐ met behulp van 

spiegellessen (video) 

* objectieve zelf‐observatie, verminderen van het oordeel bij zelfevaluatie 

* de tweede fase is het creëren van een fysieke basis voor zang‐ en 

podiumpresentatie, waar de derde fase verdieping in aanbrengt teneinde 

betrouwbaar te zijn op de lange termijn.    

Cursustype  Verplicht  

Niveau  Ba 2 

Docent(en)  Virag Dezso 

Studiepunten  1 

Literatuur/repertoire  ‐ F. Vogels, A. de Haas ‐  Handboek Mime 

‐ J. Lecoq ‐ Het lichaam als dichter  

‐ reflectie op live‐concerten, optredens of het bekijken van video’s 

‐ verzamelde notities door het studiejaar heen.  

‐ ‘Articulation of space’‐etude  

Werkvorm  Groepsles 
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Toetsvorm  ‐ regelmatige observatie van individuele fysieke vooruitgang door het studiejaar 

heen  

‐ in de lessen 

‐ zangavonden 

‐ spiegellessen door middel van video 

‐ eindpresentatie in juni 

* afhankelijk van de voortgang van de groep: geschreven analyse van één 

partneroefening, tonen van begrip van de principes die in het praktische werk 

worden gebruikt 

Beoordelingscriteria  * Fysieke vooruitgang in basisprincipes op het tweede niveau  betreffende 

lichaams‐ en fysiek bewustzijn, zoals positie, neutraliteit, focus,  balans, articulatie, 

verbinding tussen adem en beweging, concentratie, werken met een partner, 

groepsluisteren, feedback geven  

* daarnaast: fysieke transformatie, spelen met timing, bewegen‐niet bewegen, 

authenticiteit in zijn en acteren, impulsiviteit zonder de aandacht en focus te 

verliezen, concentratie, gecentreerd luisteren 

* tonen van theoretisch begrip van de basisprincipes die in de praktijk worden 

toegepast door een geschreven analyse van een partneroefening ‐ datum is 

afhankelijk van het groepsproces 

Taal   

Roostering   

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie   
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Titel  Piano bijvak (Algemene studieprogramma KM)

Cursusinhoud  Het bijvak piano dient ter ondersteuning van de algemene  theoretische vakken 
en vergroting van het inzicht in harmonieën, melodieën en structuren, alsook ter 
voorbereiding van het eigen repertoire en als begeleidingsinstrument in een 
toekomstige lespraktijk. 

Leerdoelen  2.1, 2.2, 3.5 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 en Ba 2. Bij sommige hoofdvakken ook in Ba 3 (en Ba 4), zie de beschrijving per 
hoofdvak. In Ba 3 kan het vak ‘instrumentaal/vocaal bijvak’ (zie aldaar) ook aldus 
worden ingevuld. 

Docent(en)  Wouter Bergenhuizen, Peter Besseling,  W im Leising, Marta Liebana, Marian 
Schutjens,  Gert Jan Vermeulen, Matthijs Verschoor. 

Studiepunten  3 EC per jaar. 

Literatuur/repertoire  Wordt door docent individueel bepaald

Werkvorm  Individuele lessen

Toetsvorm  Praktisch tentamen: Aan het eind van Ba  1 worden de ontwikkelingen 
getentamineerd   tijdens  een  individueel tentamen. Aan het eind van Ba 2 sluit 
de student dit  vak af met een presentatie van ongeveer twintig minuten  
waarbij de student een  gevarieerd  programma  ten  gehore brengt voor een 
commissie in een besloten tentamen. Het begeleiden  van vocale en/of 
instrumentale composities is een verplicht onderdeel  van het 
overgangstentamen en afsluitend  examen. Ook de ontwikkeling in harmonie 
aan de piano wordt  getoetst. 

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid. Het voorbereide repertoire adequaat en zonder 
onderbrekingen kunnen uitvoeren 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste, tweede en derde periode.

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator Marian  Schutjens, (marian.schutjens@ahk.nl )
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Titel  Podiumpresentatie voor dirigenten (H.K.O.‐Directie)

Cursusinhoud  In de lessen wordt op praktische wijze gewerkt aan de presentatie als dirigent, met 
op de belangrijke onderwerpen enige theoretische onderbouwing. 
Aan bod komen: Verbale en non‐verbale communicatie; Competentie, charisma en 
geloofwaardigheid; Kwaliteiten en valkuilen; Proces‐ en productleiderschap; 
feedback geven en ontvangen; Autoriteit: macht en gezag; Onderhandelen; Het 
grote podium: omgaan met openbaarheid (interviews, e.d.) 

Leerdoelen  1.2,  1.2.2,  1.3.1,  2.1.1,  3.1.3,  3.2.3,  3.4.2

Cursustype  Groepsgewijs, verplicht

Niveau  Bachelor 3 

Docent(en)  Lolke van Diggelen

Studiepunten  1 EC 

Literatuur/repertoire  Parncutt, e.o.,: The science and psychology of Music performance, Ch. 21 
Handouts over div. onderwerpen, bijv.: 

‐ Communicatie 
‐ Ofman’s kwaliteitenquadranten 
‐ Feedback geven en ontvangen 
‐ Autoriteit: macht en gezag 
‐ Het grote podium: onderhandelen,interviews, e.d. 

 
Werkvorm  Kennisoverdracht, Vaardigheidstraining, Feedbackrondes, Oefenen van alle 

facetten van presentatie: lopen, staan, bewegen, spreken, etc. 
Toetsvorm  Mate en inzet van participatie, Observatie door docent van concert of repetitie, 

Afsluitend opstel over de eigen presentatie. 

Beoordelingscriteria  Actieve deelname en inzet bij de lessen; Reflectie op eigen sterke en acceptabele 
zwakkere kanten van de presentatie; Hanteren van feedback 

Taal  Engels en Nederlands, evt. Duits of Frans

Roostering  12 weken van 2 lesuren

Locatie  Één van de ensemblezalen

Informatie  Lolke van Diggelen: l.vandiggelen@ahk.nl
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Titel  Post‐tonale analyse (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  Bestudering van een aantal analysetechnieken die bruikbaar kunnen zijn voor 
muziek geschreven na ca. 1900, zoals bijvoorbeeld Schenkeriaanse, Neo‐
Riemanniaanse, netwerk‐ en pitch‐class set analyse. De bruikbaarheid van deze 
modellen wordt onderzocht aan de hand van verschillende soorten en stijlen 
muziek sinds 1900, waarbij tevens de belangrijkste stromingen uit die periode ter 
sprake komen. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.12, 2.2, 3.1, 3.3, 3.1, 3.5

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 4 

Docent(en)  Menno Dekker

Studiepunten  3 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  De boeken Introduction to Post‐Tonal Theory van J.N. Strauss, Understanding Post‐
Tonal Music van M. Roig‐Francoli en/of andere. Als repertoire komt minstens aan 
bod: de Tweede Weense School, Franse componisten van Debussy tot Boulez, 
Bartók, het serialisme en de aleatoriek uit de jaren ’50 van de 20e eeuw, en enkele 
postmoderne stromingen uit de jaren ’80 en later. 

Werkvorm  Wekelijkse les 

Toetsvorm  Rapportage eigen onderzoek in zowel schriftelijke (werkstuk) als mondelinge 
(referaat) vorm. Twee schriftelijke werkstukken gedurende het cursusjaar, 
mondelinge presentatie aan het einde van het jaar. 

Beoordelingscriteria  Inhoudelijke kwaliteit van de analyse c.q. verdediging met argumenten, inclusief 
juist gebruik en vermelding van bronnen, alsmede de verdediging van de gekozen 
invalshoek. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Menno Dekker: m.dekker@ahk.nl
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Titel  Renaissance‐ of barokcontrapunt (div. hoofdvakken)

Cursusinhoud  In de cursus leer je technieken die leiden tot het schrijven van polyfone werken, 

bijv. een motet of een misdeel in renaissancestijl of een inventie of een fuga in 

barokstijl. Het eerste jaar beperkt zich grotendeels tot de twee‐ en 

driestemmigheid. In de vervolgcursus, die als keuzeonderdeel gekozen kan 

worden, komt ook de vierstemmigheid aan bod.   

Leerdoelen  2.1 

Cursustype  Verplicht, zie de beschrijving per hoofdvak

Niveau  Ba 2 of ba 3 

Docent(en)  Renaissance: Job Ijzerman, Gustavo Trujillo

Barok: Gerben Gritter, Jaap Zwart, Martijn Hooning 

Studiepunten  4 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Kopieën worden in de lessen overhandigd

Werkvorm  groepsles 

Toetsvorm  portfolio 

Beoordelingscriteria  Inzet, actieve deelname en kwaliteit van het ingeleverde werk

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar, 1 uur per week

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger Theorie

John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl  
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Titel  Repertoirestudie 20e eeuw (Piano)

Cursusinhoud  Studenten krijgen in 7 blokken een overzicht van de 20
e
‐ en 21

e
 eeuwse 

pianomuziek. 
Ieder blok bestaat uit een groepsles en individuele lessen. 
Per cursusjaar bereidt de student zelf één of twee werken voor om in een van de 
groepslessen uit te voeren. Aan de hand daarvan geeft de docent inzicht in de stijl, 
speeltechniek en geschiedkundige en analytische context. 
 

Leerdoelen  Kennis van het hedendaagse repertoire. Actieve ervaring met het instuderen en 
uitvoeren van hedendaagse partituren. 
1.1. 2.1. 2.2 . 3.4 

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba3 en ba4 

Docent(en)  Ralph van Raat

Studiepunten  4 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Ba3: 
2nd Viennese School/Early modernism and serialism/Extended techniques & new 
notations/Avant Garde/Musical quotation and imitation/Dutch music until 1970/ 
Chamber music 
Ba4: Mimimalism/East meets west/Music &Colour/The contemporary etude/New 
tonality, new sprituality/Dutch music after 1970/Chamber music 

Werkvorm  Individuele‐ en groepslessen

Toetsvorm  Ba3: beoordeelde openbare presentatie, onderdeel overgangstentamen ba3/4 
Ba4: beoordeelde openbare presentatie 

Beoordelingscriteria  Artistiek en pianistisch niveau, stijlinzicht

Taal  Engels 

Roostering  2e periode, gemiddeld 1 blok per twee weken

Locatie  Sweelinckzaal/Haitinkzaal

Informatie  Ralph van Raat, docent
David Kuyken, studieleider department of keyboard studies 
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Titel  Repertoirestudie Fortepiano (Piano)

Cursusinhoud  Studenten komen in 4 blokken actief in aanraking met historische 
toetsinstrumenten 
Ieder blok bestaat uit een groepsles en individuele lessen. 
Per cursusjaar bereidt de student zelf twee werken voor om in een van de 
groepslessen uit te voeren. Aan de hand daarvan geeft de docent inzicht in de stijl, 
speeltechniek en inherente uitvoeringspraktijk. 
 

Leerdoelen  Kennis van de omgang met historische toetsinstrumenten. Actieve ervaring met 
het instuderen en uitvoeren van werken op klavecimbel en fortepiano. Kennis en 
toepassing van de inherente uitvoeringspraktijk. 
1.1 . 2.1 . 2.2. 3.4

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba3 en ba4 

Docent(en)  Richard Egarr 

Studiepunten  3 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Ba3: J.S. Bach / Mozart/  Dussek / Chopin
Ba4: Bach sons /Haydn / Clementi & Field / Liszt & Thalberg 
 
For the classes a wide veariety of harpsichords and historical fortepiano’s and 
original romantic piano’s are available (Walter, Broadwood, anonymus Viennese 
1795, Angst, Pleyel, Bechstein 1864) 

Werkvorm  Individuele‐ en groepslessen

Toetsvorm  Ba3: beoordeelde openbare presentatie, aanwezigheids‐ en participatieplicht  
Ba4: beoordeelde openbare presentatie, aanwezigheids‐ en participatieplicht 

Beoordelingscriteria  Artistiek en instrumentaal niveau, stijlinzicht

Taal  Engels 

Roostering  1e periode, gemiddeld 1 blok per maand

Locatie  Posthoornkerk/7.39

Informatie  Richard Egarr, docent
David Kuyken, studieleider afdeling toetsinstrumenten 

 

 

 

 

 



 

211 
 

Titel  Schenker‐analyse (Theorie der Muziek)

Cursusinhoud  De cursus is bedoeld om studenten Theorie der Muziek  zich te laten verdiepen in 
de analytische methode van Heinrich Schenker, een Weense musicus en 
theoreticus wiens ideeën zijn verspreid over de wereld. Studenten leren de 
basistechnieken van Schenker‐analyse (voornamelijk m.b.t. 18e‐ en 19e‐eeuws 
repertoire) en krijgen ook een overzicht van de belangrijkste vakliteratuur op 
gebied van Schenker‐analyse. Het doel van de cursus is om studenten de 
mogelijkheid te geven om zelfstandig  tot een Schenker‐analyse te komen. 

Leerdoelen  1.1, 2.1, 2.2, 3.3

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Bachelor 3 

Docent(en)  John Koslovsky / Paul Scheepers

Studiepunten  3 

Literatuur/repertoire  Bepaald door de docent per student; daarnaast worden een aantal didactische 
kernbronnen gebruikt: 
 
A. Cadwallader and David Gagne, Analysis of Tonal Music (Oxford U. Press) 
A. Forte and S. Gilbert, Introduction to Schenkerian Analysis (Norton) 
F. Salzer, Structural Hearing (Dover Press) 

Werkvorm  Individuele les

Toetsvorm  Een complete Schenker‐analyse van een gekozen stuk van geschikt niveau. 

Beoordelingscriteria  Voldoende kennis en vaardigheden in de Schenker‐analyse; voldoende eindanalyse

Taal  Nederlands / Engels

Roostering  Tweede periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger Theorie der Muziek
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl 
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Titel  Schola Cantorum + Gregoriaans (gecombineerde vakbeschrijving) (Div. 
Hoofdvakken) 

Cursusinhoud  Het vak bestaat uit een theoretische (Gregoriaans) en een praktische (Schola 

Cantorum) component. In dit vak maak je kennis met de uitvoeringspraktijk van 

het gregoriaans volgens recente inzichten. Aan de orde komen: 

* het leren zingen van gregoriaans aan de hand van de neumnotatie uit de 

alleroudste handschriften en de kwadraatnotatie 

* de ontwikkeling van de notatie en interpretatie van handschriften en drukken (9e 

eeuw‐20e eeuw, de relatie met polyfone en instrumentale muziek, de 

gregoriaanse modaliteit (toonsoorten) en de vormleer (muzikale genres en 

vormen, historische achtergrond)  

NB: Na het eerste jaar bestaat de mogelijkheid tot het volgen van Gregoriaans II  

Leerdoelen  * Je leert gregoriaanse gezangen zingen volgens de notatie in de oudste 
handschriften en het kwadraatschrift. 
* Je verwerft inzicht in de notatie van het gregoriaans en de ontwikkeling van het 
gregoriaanse repertoire in relatie tot de algemene muzikale/religieuze context.  

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1 

Docent(en)  Dr. Richard Bot

Studiepunten  Schola Cantorum: 2 EC
Gregoriaans: 2 EC 

Literatuur/repertoire  gezangenbundel In hymnis en Canticis en theorieboek E. Cardine: Semiologie; 
handout/syllabus 

Werkvorm  groepslessen, bestaande uit een theoretisch en (Gregoriaans) een praktisch deel 
(schola cantorum = zingen van gezangen); twee uitvoeringen: (open dag) en aan 
het einde van de cursus (integraal gezongen misviering met gregoriaanse vaste en 
wisselende gezangen). 

Toetsvorm  a. aanwezigheid bij 80% van de lessen
b. tweemaal per jaar (januari en juni) een tentamen van 15 minuten (theorie en 
praktijk) en een afsluitend examen van 20 minuten (theorie en praktijk) 

Beoordelingscriteria  Je kunt enkele eenvoudige vaste en wisselende gezangen, hymene en sequensen 

zingen. Je toont je kennis van de kwadraatnotatie, de neumennotatie van St. 

Gallen. Je hebt inzicht in de historische ontwikkeling van hymnen en sequensen en 

eenvoudige vormleer. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Gehele jaar op vrijdag
09.00‐10.30 uur Gregoriaans 
10.30‐11.30 uur Schola Cantorum 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Dr. Richard Bot: botnobel@xs4all.nl
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Titel  Schrijfkunst keuzevariant (Algemene studieprogramma KM)

Cursusinhoud  Deze cursus heeft als doel de muzikale schrijfvaardigheden van studenten verder 
te ontwikkelen, in de vorm van arrangeerwerk, schrijven van stijlkopieën (18‐20e 
eeuw), gevorderde harmonie, of contrapunt (renaissance‐ of barokstijl). De 
studeten werken in kleine werkgroepen met de docent, en doen wekelijkse 
huiswerk opgaves met als doel tot volledige oefeningen, arrangementen, of 
composities te komen. Succesvolle afronding van de 1e en 2e jaars theoretische 
vakken (harmonie/analyse met name) is dus geëist. 

Leerdoelen  1.1.2,1.2.2, 2.2.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1

Cursustype  Verplichte keuze tussen arrangeren, renaissance‐ of barokcontrapunt, schrijven 
van stijlkopieën, en gevorderde harmonie

Niveau  Ba 3 

Docent(en)  Verschillende docenten van de afdeling theorie en geschiedenis 

Studiepunten  3 

Literatuur/repertoire  Literatuur en oefenmateriaal worden door de docent bepaald. 

Werkvorm  werkgroepen 

Toetsvorm  Portfolio van werkstukken wordt ingeleverd aan het eind van de cursus, met ook 
een eventuele uitvoering van de stukken waar mogelijk. 

Beoordelingscriteria  Uitslag van de ingeleverde werkstukken; aanwezigheid en actieve deelname aan de 
lessen. 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Heel jaar 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151.

Informatie  Vakgroepvertegenwoordiger, John Koslovsky (john.koslovsky@ahk.nl) 
Vakgroepcoördinator, Ralf Pisters (ralf.pisters@ahk.nl) 
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Titel  Solfège en gehoortraining (Algemene studieprogramma KM‐OM) 

Cursusinhoud  Het vak Solfège & gehoortraining maakt deel uit van het kerncurriculum van alle 
bachelorstudenten binnen de eerste twee jaar van hun studie. Studenten krijgen 
wekelijkse les in het oefenen van: van blad zingen, zowel begeleid als onbegeleid; 
ritmes; dictees en het herkennen van harmonische verbindingen; en ze krijgen 
aanwijzingen voor het zelf oefenen van deze vaardigheden. Dit vak loopt parallel 
met de cursus Harmonie & Analyse. 

Leerdoelen  1.1.2,1.2.2, 2.2.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 1, Ba 2 

Docent(en)  Vincent van den Bijlaard, Menno Dekker, Gerben Gritter, Martijn Hooning, John 

Koslovsky, Michael Langemann, Ralf Pisters, Gustavo Trujillo, Job IJzerman, Jaap 

Zwart 

Studiepunten  5 EC per jaar 

Literatuur/repertoire  Literatuur en oefenmateriaal worden per docent bepaald. Het repertoire bestaat 

uit de westerse tonale repertoire. 

Werkvorm  Werkgroep 

Toetsvorm  Schriftelijke en mondelinge tentamens, verspreid over het jaar. Wekelijks huiswerk 
maakt ook soms deel uit van de toetsing. 

Beoordelingscriteria  80% aanwezigheid. Uitslag van de schriftelijke en mondelinge tentamens; inzet, 

actieve deelname en kwaliteit van het ingeleverde werk 

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Eerste, tweede en derde periode

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Vakgroepvertegenwoordigers/coördinator Theorie & Geschiedenis 
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl  
Ralf Pisters: ralf.pisters@ahk.nl 
Michel Khalifa: michel.khalifa@ahk.nl  
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Titel  Stage (Algemene studieprogramma KM‐OM)
 

Cursusinhoud  De student geeft 12 lessen  aan een individuele leerling of aan een groepje 
leerlingen.  Voor sommige hoofdvakken  wordt een stageproject op een 
basisschool georganiseerd. 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook eigen leerlingen als stageleerling 
worden ingebracht. 

Leerdoelen  3.4, 3.5 
Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba 2 

Docent(en)  Methodiekdocent plus onderwijskunde docent

Studiepunten  1 EC  

Literatuur/repertoir
e 

Afhankelijk van o.a. niveau, leeftijd van  stageleerlin(gen).

Per stage‐situatie verschillend; student bepaalt lesmateriaal in overleg. 

 

Werkvorm  Student geeft zelf 12 lessen en wordt gesuperviseerd

Toetsvorm  Stageverslag en gesprekken (feedback over gegeven lessen) gedurende de 
stageperiode 

Beoordelingscriteria 12 lessen gegeven en in staat tot mondelinge en/of schriftelijke reflectie over 

gegeven lessen 

Taal  Engels of Nederlands

Roostering  Tweede periode 

 

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Coördinator onderwijskundige vakken en educatie
Marieke Oremus: m.oremus@ahk.nl 
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Titel  Stage 2A (H.‐Directie)

Cursusinhoud  Werken met twee professionele correpetitoren aan repertoire, met de nadruk op 
de klassiekers uit het originele repertoire voor blaasmuziek, transcripties van 
symfonisch repertoire wat geschikt is voor blaasorkesten, solorepertoire en 
kwalitatief hoogstaand origineel repertoire voor blaasorkest. De correpetitoren 
spelen samen op twee vleugels de volledige orkestpartituur. De studenten 
dirigeren dit ‘orkest’. Zij bestuderen hun partituren en passen hun interpretatie 
toe tijdens deze stages, die iedere week plaatsvinden. Uiteraard komen andere 
onderdelen van het dirigeren ook aan bod, waaronder slagtechniek en 
communicatie met het orkest. Zo is het belangrijk dat studenten goed leren 
formuleren wat zij willen en dat zij ervaring opdoen met het op de juiste manier 
toepassen van het juiste muzikale vocabulaire. Lichaamstaal, mimiek en manuele 
techniek zijn het zeer belangrijke non‐verbale gedeelte van de communicatie met 
een orkest. Deze worden tijdens de stage door de hoofdvakdocent gecoacht. Ook 
hebben de correpetitoren hun eigen inbreng.  
Het gekozen repertoire is afhankelijk van het prestatieniveau en de invulling van 
de breedte van de student zijn of haar totale repertoirekennis. 

Leerdoelen  ‐ de musicus onderhoudt een breed scala aan vaktechnische kennis en 
vaardigheden die hem in staat stellen zowel binnen de nationale als de 
internationale beroepspraktijk te functioneren. 
‐ heeft de beschikking over een onderscheidend muzikaal voorstellingsvermogen 
en hanteert dit ondersteundend in praktijksituaties 
‐ heeft kennis van het gebruik van of omgang met relevante randvoorwaarden 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5

Cursustype  Stage 

Niveau  Gerelateerd aan het niveau van de student

Docent(en)  Danny Oosterman

Studiepunten   

Literatuur/repertoire  In overleg, waaronder ook nationaal en internationaal toprepertoire.  

Werkvorm  Coaching in de praktijk

Toetsvorm  Een praktijktentamen aan het einde van het cursusjaar

Beoordelingscriteria  Zie hier boven bij cursusinhoud.

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Woensdag 

Locatie  Lokaal 0707 

Informatie  Danny Oosterman
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Titel  Stage 2B (H.‐Directie)

Cursusinhoud  Idem als Stage 2A, echter deze stages vinden plaats met amateurorkesten uit 
omliggende provincies. Hierbij wordt toegevoegd: toepassing van de gehele 
orkestscholing. Dit bestaat uit intonatie, klank, balans, techniek, articulatie, 
ritmiek, samenspel, dynamiek en nuancering. Ook wordt een prominente plaats 
ingenomen door de pedagogische en didactische benadering van de (amateur‐) 
orkesten. Het repertoire is dat repertoire wat deze orkesten ons kunnen 
aanbieden en waaruit we in overleg een keuze maken zodat de kwaliteit 
gewaarborgd blijft.  

Leerdoelen  ‐ de musicus onderhoudt een breed scala aan vaktechnische kennis en 
vaardigheden die hem in staat stellen zowel binnen de nationale als de 
internationale beroepspraktijk te functioneren. 
‐ heeft de beschikking over een onderscheidend muzikaal voorstellingsvermogen 
en hanteert dit ondersteunend in praktijksituaties 
‐ heeft kennis van het gebruik van of omgang met relevante randvoorwaarden 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5 

Cursustype  Stage 
 

Niveau  Gerelateerd aan het niveau van de student

Docent(en)  Danny Oosterman

Studiepunten   

Literatuur/repertoire  In overleg, waaronder ook nationaal en internationaal toprepertoire. 

Werkvorm  Coaching in de praktijk

Toetsvorm  Een praktijktentamen aan het einde van het cursusjaar

Beoordelingscriteria  Zie hier boven bij cursusinhoud.

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Woensdag, doordeweekse avonden

Locatie  Op locatie in de provincie

Informatie  Danny Oosterman
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Titel  Stage 3A (H.‐Directie)

Cursusinhoud  Werken met twee professionele correpetitoren aan repertoire, met de nadruk op 
de klassiekers uit het originele repertoire voor blaasmuziek, transcripties van 
symfonisch repertoire wat geschikt is voor blaasorkesten, solorepertoire en 
kwalitatief hoogstaand origineel repertoire voor blaasorkest. De correpetitoren 
spelen samen op twee vleugels de volledige orkestpartituur. De studenten 
dirigeren dit ‘orkest’. Zij bestuderen hun partituren en passen hun interpretatie 
toe tijdens deze stages, die iedere week plaatsvinden. Uiteraard komen andere 
onderdelen van het dirigeren ook aan bod, waaronder slagtechniek en 
communicatie met het orkest. Zo is het belangrijk dat studenten goed leren 
formuleren wat zij willen en dat zij ervaring opdoen met het op de juiste manier 
toepassen van het juiste muzikale vocabulaire. Lichaamstaal, mimiek en manuele 
techniek zijn het zeer belangrijke non‐verbale gedeelte van de communicatie met 
een orkest. Deze worden tijdens de stage door de hoofdvakdocent gecoacht. Ook 
hebben de correpetitoren hun eigen inbreng.  
Het gekozen repertoire is afhankelijk van het prestatieniveau en de invulling van 
de breedte van de student zijn of haar totale repertoirekennis. 

Leerdoelen  ‐ de musicus onderhoudt een breed scala aan vaktechnische kennis en 
vaardigheden die hem in staat stellen zowel binnen de nationale als de 
internationale beroepspraktijk te functioneren. 
‐ heeft de beschikking over een onderscheidend muzikaal voorstellingsvermogen 
en hanteert dit ondersteundend in praktijksituaties 
‐ heeft kennis van het gebruik van of omgang met relevante randvoorwaarden 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5 
 

Cursustype  Stage 

Niveau  Gerelateerd aan het niveau van de student

Docent(en)  Danny Oosterman

Studiepunten   

Literatuur/repertoire  In overleg, waaronder ook nationaal en internationaal toprepertoire 

Werkvorm  Coaching in de praktijk

Toetsvorm  Een praktijktentamen aan het einde van het cursusjaar

Beoordelingscriteria  Zie hierboven bij cursusinhoud

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Woensdag 

Locatie  Lokaal 0707 

Informatie  Danny Oosterman
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Titel  Stage 3B (H.‐Directie)

Cursusinhoud  Idem als Stage 3A, echter deze stages vinden plaats met amateurorkesten uit 
omliggende provincies. Hierbij wordt toegevoegd: toepassing van de gehele 
orkestscholing. Dit bestaat uit intonatie, klank, balans, techniek, articulatie, 
ritmiek, samenspel, dynamiek en nuancering. Ook wordt een prominente plaats 
ingenomen door de pedagogische en didactische benadering van de (amateur‐) 
orkesten. Het repertoire is dat repertoire wat deze orkesten ons kunnen 
aanbieden en waaruit we in overleg een keuze maken zodat de kwaliteit 
gewaarborgd blijft.  

Leerdoelen  ‐ de musicus onderhoudt een breed scala aan vaktechnische kennis en 
vaardigheden die hem in staat stellen zowel binnen de nationale als de 
internationale beroepspraktijk te functioneren. 
‐ heeft de beschikking over een onderscheidend muzikaal voorstellingsvermogen 
en hanteert dit ondersteundend in praktijksituaties 
‐ heeft kennis van het gebruik van of omgang met relevante randvoorwaard1.1, 
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5 

Cursustype  Stage 

Niveau  Gerelateerd aan het niveau van de student

Docent(en)  Danny Oosterman

Studiepunten   

Literatuur/repertoire  In overleg, waaronder ook nationaal en internationaal toprepertoire. 

Werkvorm  Coaching in de praktijk

Toetsvorm  Een praktijktentamen aan het einde van het cursusjaar

Beoordelingscriteria   

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Woensdag 

Locatie  Op locatie in de provincie

Informatie  Danny Oosterman
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Titel  Stage 4A (H.‐Directie)

Cursusinhoud  Werken met twee professionele correpetitoren aan repertoire, met de nadruk op 
de klassiekers uit het originele repertoire voor blaasmuziek, transcripties van 
symfonisch repertoire wat geschikt is voor blaasorkesten, solorepertoire en 
kwalitatief hoogstaand origineel repertoire voor blaasorkest. De correpetitoren 
spelen samen op twee vleugels de volledige orkestpartituur. De studenten 
dirigeren dit ‘orkest’. Zij bestuderen hun partituren en passen hun interpretatie 
toe tijdens deze stages, die iedere week plaatsvinden. Uiteraard komen andere 
onderdelen van het dirigeren ook aan bod, waaronder slagtechniek en 
communicatie met het orkest. Zo is het belangrijk dat studenten goed leren 
formuleren wat zij willen en dat zij ervaring opdoen met het op de juiste manier 
toepassen van het juiste muzikale vocabulaire. Lichaamstaal, mimiek en manuele 
techniek zijn het zeer belangrijke non‐verbale gedeelte van de communicatie met 
een orkest. Deze worden tijdens de stage door de hoofdvakdocent gecoacht. Ook 
hebben de correpetitoren hun eigen inbreng.  
Het gekozen repertoire is afhankelijk van het prestatieniveau en de invulling van 
de breedte van de student zijn of haar totale repertoirekennis. 

Leerdoelen  ‐ de musicus onderhoudt een breed scala aan vaktechnische kennis en 
vaardigheden die hem in staat stellen zowel binnen de nationale als de 
internationale beroepspraktijk te functioneren. 
‐ heeft de beschikking over een onderscheidend muzikaal voorstellingsvermogen 
en hanteert dit ondersteundend in praktijksituaties 
‐ heeft kennis van het gebruik van of omgang met relevante randvoorwaarden1.1, 
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5 

Cursustype  Stage 

Niveau  Gerelateerd aan het niveau van de student

Docent(en)  Danny Oosterman

Studiepunten   

Literatuur/repertoire  In overleg, waaronder ook nationaal en internationaal toprepertoire 

Werkvorm  Coaching in de praktijk

Toetsvorm  Zie hierboven bij cursusinhoud

Beoordelingscriteria   

Taal  Nederlands en Engels

Roostering  Woensdag 

Locatie  Lokaal 0707 

Informatie  Danny Oosterman
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Titel  Stage 4B (H.‐Directie)

Cursusinhoud  Idem als Stage 4A, echter deze stages vinden plaats met amateurorkesten uit 
omliggende provincies. Hierbij wordt toegevoegd: toepassing van de gehele 
orkestscholing. Dit bestaat uit intonatie, klank, balans, techniek, articulatie, 
ritmiek, samenspel, dynamiek en nuancering. Ook wordt een prominente plaats 
ingenomen door de pedagogische en didactische benadering van de (amateur‐) 
orkesten. Het repertoire is dat repertoire wat deze orkesten ons kunnen 
aanbieden en waaruit we in overleg een keuze maken zodat de kwaliteit 
gewaarborgd blijft.  

Leerdoelen  ‐ de musicus onderhoudt een breed scala aan vaktechnische kennis en 
vaardigheden die hem in staat stellen zowel binnen de nationale als de 
internationale beroepspraktijk te functioneren. 
‐ heeft de beschikking over een onderscheidend muzikaal voorstellingsvermogen 
en hanteert dit ondersteunend in praktijksituaties 
‐ heeft kennis van het gebruik van of omgang met relevante randvoorwaarden 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5 

Cursustype  Stage 

Niveau  Gerelateerd aan het niveau van de student

Docent(en)  Danny Oosterman

Studiepunten   

Literatuur/repertoire  In overleg, waaronder ook nationaal en internationaal toprepertoire. 

Werkvorm  Coaching in de praktijk

Toetsvorm  Een praktijktentamen aan het einde van het cursusjaar

Beoordelingscriteria  Zie hierboven bij cursusinhoud

Taal  Nederlands, Engels

Roostering  Woensdag, doordeweekse avonden

Locatie  Op locatie in de provincie

Informatie  Danny Oosterman
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Titel  Van blad zingen (Zang)

Cursusinhoud  De cursus van blad zingen is nauw verbonden met de overige theorievakken voor 
zangstudenten, n.l. solfège, harmonie en analyse. Door middel van vocaal 
repertoire uit uiteenlopende stijlperiodes worden verschillende vaardigheden 
ontwikkeld, zoals snel lezen en reproduceren van genoteerde muziek, een 
analytisch inwendig gehoor en intonatie. Het gehanteerde systeem is het relatieve 
solmisatiesysteem (do‐re‐mi). 
In het tweede jaar worden de vaardigheden die in het eerste jaar zijn ontwikkeld 
verder uitgebouwd. De complexiteit van het repertoire neemt toe: de nadruk komt 
te liggen op liederen en aria’s uit de (laat)romantiek en de twintigste eeuw. 

Leerdoelen  Zie algemene beschrijvingen

Cursustype  werkgroep 

Niveau  BA1 en BA2 

Docent(en)  Job IJzerman 

Studiepunten  3 

Literatuur/repertoire  Kopieën worden in de les verstrekt.

Werkvorm  Werkgroep, praktische training.

Toetsvorm  Groepstentamen 

Beoordelingscriteria  Van de student wordt verwacht dat hij/zij zich actief inzet. Aan het eind van het 
eerste jaar moet er een aantoonbare progressie zijn geboekt m.b.t. 
leesvaardigheid, muzikaal voorstellingsvermogen en de beheersing van het 
solmisatiesysteem. 

Aan het eind van het tweede jaar laat de student laat zien dat hij/zij over 
voldoende professionele vaardigheden beschikt op het gebied van van blad 
zingen, inwendig voorstellingsvermogen en analytisch vermogen. 

Taal  Engels 

Roostering  1 uur per week gedurende het hele jaar

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151 Lokaal 439

Informatie   
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Titel  Vormleer (Theorie der Muziek) 

Cursusinhoud  In de cursus Vormleer wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste muzikale 
vormen van de Barok, de Klassieke periode en de Romantiek. Hierbij wordt ook 
teruggekeken naar de Renaissance en vooruitgekeken naar de 20e eeuw. Middels 
analyse van vele composities en het bestuderen van – in het bijzonder ‐  recente 
muziektheoretische literatuur wordt het benodigde inzicht ontwikkeld; schriftelijke 
analyses en mondelinge presentaties dienen als een belangrijk instrument hierbij. 
In het 1e jaar ligt het accent op de 18e‐ en vroeg‐19e eeuw, waarbij zowel de 
vormenwereld van homofone muziek (zoals sonatevorm, liedvormen enz.) als 
polyfonie (fuga, inventie enz.) aan bod komt; in het 2e jaar ligt het accent op het 
19e‐eeuwse repertoire. 

Leerdoelen  1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.3

Cursustype  Verplicht 

Niveau  Ba‐1 en Ba‐2 

Docent(en)  Paul Scheepers

Studiepunten  Ba 1: 3, Ba 2: 5

Literatuur/repertoire  A. Schönberg: Fundamentals of Musical Composition, Faber & Faber 1970 
Cl. Kühn: Formenlehre der Musik, Bärenreiter 1993 
Cl. Kühn: Analyse lernen, Bärenreiter 1987 
W. Caplin: Classical Form, Oxford University Press 1998 
J. Hepokoski & W. Darcy: Elements of Sonata Theory, Oxford University 
Press 2006 
N. Cook: A Guide to Musical Analysis, Oxford University Press 1987 
P Scheepers Syllabus + Opdrachtenboek Analyse (Repro afdeling KC)Werkvorm  Groepsles (alleen bij een voldoende aantal studenten)

Toetsvorm  Ba‐1 en Ba‐2: schriftelijke analysewerkstukken (2 à 3 per jaar) en aan het eind van 
elk jaar een mondelinge presentatie over een zelf te kiezen compositie.  

Beoordelingscriteria  Analytisch niveau en diepgang; opzet en structuur van de werkstukken en de 
presentaties; vermogen tot helder formuleren (zowel schriftelijk als mondeling); bij 
de mondelinge presentatie het vermogen om de eigen analytische bevindingen op 
een overtuigende manier over te brengen op de luisteraars. 

Taal  Nederlands of Engels

Roostering  1e en 2e semester, 1 les per week

Locatie  CvA, Oosterdokskade 151

Informatie  Paul Scheepers: paul.scheepers@ahk.nl
John Koslovsky: john.koslovsky@ahk.nl  
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Vooropleiding tot Bachelor Klassiek 

 

De vooropleiding biedt aankomende studenten de mogelijkheid zich goed op de conservatoriumstudie voor te 

bereiden. De lessen worden in de regel gegeven door docenten die ook de lessen in de vakstudie verzorgen. 

Behalve doelgerichte voorbereiding op het hoofdvak en het verwerven van de noodzakelijke theoretische 

basiskennis is er ook gelegenheid om meer podiumervaring op te doen tijdens voorspeelavonden en 

concertmiddagen. 

 

Voor de vooropleiding moet een regulier toelatingsexamen worden afgelegd. Er zijn geen aparte 

toelatingseisen voor het hoofdvak. De toelatingscommissie beoordeelt of er voldoende, niveau, aanleg én 

ontwikkeling is om na één (hoofdvak zang maximaal twee jaar) jaar vooropleiding tot het conservatorium te 

kunnen worden toegelaten.  

 

Wat betreft theoretische kennis en solfège wordt dezelfde lijn gevolgd. Ook hier 'meet' de examencommissie 

aanleg en reeds opgedane kennis. Studenten die hiervoor over het vereiste niveau beschikken, kunnen tijdens 

de vooropleiding al theoretische vakken uit de vakopleiding volgen, voor zover er plaatsen in de reguliere 

bachelorgroepen beschikbaar zijn. 

 

De vooropleiding is geen HBO‐ opleiding, maar een cursus. Cursisten hebben dus geen recht op 

studiefinanciering of OV‐kaart. Het is wel mogelijk op basis van inschrijving in de vooropleiding een éénjarig 

verblijfsvisum voor Nederland aan te vragen. 
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Bijlage 1 
 

Aanbod keuzevakken bachelor klassiek 2016‐2017 

 

categorie 
keuzevak periode EC 

compositie en 

directie 
Advanced Rhythm  1 of 2 3 

  Compositie jaar 3 

  Hedendaagse muziek door niet-westerse technieken jaar 10 per jaar 

  Ensembleleiding B 2 2 

  Ensembleleiding C 1 en 2 2 

  Live-elektronica 2 2 

  Introductie Max/MSP jaar 2 

  Hedendaagse Nederlandse muziek 2 2 

        

wereldmuziek Groepsles handpercussie 1 2 

  Djembé (2 groepen, één beg., één gev.) 1 en/of 2 2 

  Afrikaanse mbira (2 groepen beg.) 1 en/of 2 2 

  Indiase tabla (2 groepen) 1 2 

  Anatolisch makamensemble 1 2 

  Javaanse gamelan (2 groepen) 1 en/of 2 2 

  Flamenco: muziek, dans en cultuur 1 2 

  Flamencogroep (2 groepen) 1 en/of 2 2 

  Afrikaanse percussie-fusiongroep 2 2 

  Groepsles Arabische darbuka en zang 2 2 

  Tabla Fusiongroep 2 2 

  Tangogroep 2 2 

  Colleges wereldmuziek (4 blokken van 6 weken) 1 en/of 2 3 per blok 

        

oude muziek Gregoriaans/schola cantorum 1, 2, 3 4 

  Muziek en retorica 2, 3 3 

  Historische dans 2 1 

  
Historische uitvoeringspraktijk op klassieke 

instrumenten 

jaar 1 

  
Improvisatie en ornamentatie voor melodie-

instrumenten 

1 of 2 1 

 Analyse Oude Muziek (1500 – 1750) 2 1 
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theorie en 

geschiedenis 

Analytisch studeren    

  Geschiedenis van de muziektheorie jaar 4 

  Inleiding in de muziekesthetiek 1 2 

  Muziekesthetiek - vervolgcursus 2 2 

  Inleiding jazztheorie 2 2 

  Renaissancecontrapunt 1 jaar 3 

  Barokcontrapunt 1 en 2 jaar 3 

  Mythologie 2 2 

  Debussy, Ravel, Stravinsky 1 of 2 2 

  Richard Wagner 1 2 

  Mensurale notatie  1 en 2 4 

  Analyse Klassiek/Romatisch rep. (1750 – 1900)  2 1 

 Analyse Nieuwe muziek (1900 – heden) 2 1 

 Geschiedenis solo- en kamermuziekrepertoire 2 2 

 Geschiedenis orkestrepertoire 2 2 

 Geschiedenis vocaal repertoire 2 2 

 Arrangeren jaar 3 

 Gevorderde harmonie jaar 3 

 Stijlkopieën jaar 3 

    

muziekeducatie Muzikale stage in kinderdagverblijf n.t.b. 2 

  Oriëntatie kinderkoordirectie 2 2 

  Instrumental education program jaar 3 

 Education & outreach program jaar 3 

    

gezondheid Flow on stage 1 of 2 2 

        

overig Instrumentaal/vocaal keuzevak  jaar 3 

  Inleiding in jazzimprovisatie (2 groepen) jaar 3 

  Improvisatie 1 of 2 2 

  Podiumvaardigheden 2 1 

  Inleiding tot onderzoek en schrijven 1 2 

  Muzikaliteit in beweging 1 en 2 2 

  Modules universiteiten n.t.b. n.t.b. 

  Keuzeprogramma/vrije ruimte Jazz n.v.t. n.v.t. 

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

 Ensembles/projecten n.v.t. n.v.t. 
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Bijlage 2 
 
Docentenlijst Klassieke Muziek / Oude Muziek 
 
zang & opera 
 
zang  
Valérie Guillorit hoofdvak     
Sasja Hunnego hoofdvak 
Pierre Mak studieleider & hoofdvak  
David Bollen correpetitie 
Jan Paul Grijpink correpetitie  
Claron McFadden coaching modern repertoire & artist in residence 
Selma Harkink methodiek 
Valentina di Taranto Italiaans 
Flavio Aulino Italiaans 
Sára Gutvill Duits 
Nathalie Doucet Frans 
Irene van den Boogaard drama 
Floris Visser drama (op projectbasis) 
Fajo Jansen fysieke theatertraining (op projectbasis) 
Ide van Heiningen fysiek theater 
Virag Deszö fysiek theater 
Frans van Ruth liedklas 
José Peeters Alexandertechniek 
Irthe Aya Engelhard houding en beweging, Feldenkrais 
 
opera; Dutch National Opera Academy (DNOA), i.s.m. Kon. Conservatorium den Haag 
 
Maria Riccarda Wesseling hoofd DNOA  
 
Peter Nilsson muzikale coaching  
Nathalie Doucet muzikale coaching  
Mirsa Adami correpetitie 
Dennis van Galen drama 
Gusta Gerritsen drama 
Fajo Jansen fysieke theaterbeweging 
Giacomo Della Marina fysieke theaterbeweging 
 
toetsinstrumenten 
David Kuyken studieleider 
 
piano 
David Kuyken hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Marcel Baudet hoofdvak 
Willem Brons hoofdvak 
Naum Grubert hoofdvak 
Frank van de Laar hoofdvak 
Frank Peters hoofdvak 
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Jan Wijn hoofdvak  
Richard Egarr repertoirestudie fortepiano 
Ralph van Raat repertoirestudie 20ste eeuw 
Marc Pauwels methodiek  
Menno Dekker keyboard musicianship 
Frans van Ruth liedklas 
 
klavecimbel 
Goska Isphording modern klavecimbel 
 
orgel 
Pieter van Dijk vakgroepvertegenwoordiger, hoofdvak, methodiek 
Matthias Havinga, assistent hoofdvak 
Louis Robilliard gastdocent 2016-2017 
Miklós Spányi improvisatie en basso continuo 
Gerben Gritter orgelbouw 
 
strijkinstrumenten 
Kees Koelmans studieleider 
 
viool  
Kees Koelmans hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Vera Beths hoofdvak 
Peter Brunt hoofdvak 
Ilya Grubert hoofdvak 
Lex Korff de Gidts hoofdvak 
Johannes Leertouwer hoofdvak  
Liviu Prunaru hoofdvak 
Maria Milstein hoofdvak 
Janet Krause orkestspel bachelor 
David Peralta orkestspel master 
Marc Danel strijkkwartet 
Wiesje Miedema methodiek  
Tim Kliphuis improvisatie 
Emma Breedveld bijvak viool  
 
altviool 
Francien Schatborn hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Nobuko Imai hoofdvak 
Sven Arne Tepl hoofdvak  
Marjolein Dispa hoofdvak  
Richard Wolfe hoofdvak  
Jürgen Kussmaul vaste gastdocent 
Wiesje Miedema methodiek  
 
cello 
Maarten Mostert hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Monique Bartels hoofdvak  
Dmitri Ferschtman hoofdvak 
Jeroen den Herder hoofdvak 



 

229 
 

Jelena Ocic hoofdvak  
Mick Stirling hoofdvak & orkestspel 
Anner Bijlsma vaste gastdocent 
Gideon den Herder assistent hoofdvak 
Wiesje van Eersel methodiek 
 
contrabas 
Olivier Thiery hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Rick Stotijn hoofdvak  
Peter Leerdam hoofvak  
 
harp 
Erika Waardenburg hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Sandrine Chatron orkestspel en auditietraining 
 
gitaar 
Lex Eisenhardt hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Johannes Möller hoofdvak   
Erik Vaarzon Morel, flamencogitaar 
Hans Kunneman bijvak elektrische gitaar 
Marion Schaap methodiek 
 
houtblazers 
Jan Kouwenhoven studieleider 
 
blokfluit 
Jorge Isaac hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Erik Bosgraaf hoofdvak  
 
panfluit 
Matthijs Koene hoofdvak 
 
fluit 
Kersten McCall hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Vincent Cortvrint hoofdvak 
Harrie Starreveld workshop nieuwe muziek 
Marieke Schneemann hoofdvak  
Raymond Honing methodiek 
 
hobo 
Dorine Jansma vooropleiding & methodiek, vakgroepvertegenwoordiger 
Miriam Pastor Burgos hoofdvak 
Ernest Rombout hoofdvak 
 
klarinet/basklarinet 
Hans Colbers hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Harmen de Boer hoofdvak 
Erik van Deuren hoofdvak  
Arno Piters hoofdvak  
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fagot 
Jos de Lange hofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Ronald Karten hoofdvak 
Simon van Holen hoofdvak & contrafagot 
Gustavo Nunez gastdocent  
 
saxofoon 
Arno Bornkamp hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Willem van Merwijk vooropleiding & methodiek 
 
Bas Pollard partijstudie houtblazers 
Yaniv Nachum improvisatie blazers 
 
 
koperblazers 
Pierre Volders studieleider 
 
hoorn 
Herman Jeurissen hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger  
 
trompet 
Ad Welleman hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Theo Wolters hoofdvak  
 
trombone/bastrombone 
Pierre Volders hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Jörgen van Rijen hoofdvak  
Remco de Jager hoofdvak 
Ben van Dijk hoofdvak (bastrombone) 
Raymond Munnecom hoofdvak (bastrombone) 
Bart van Lier gastdocent  
Daniel Lasalle gastdocent (baroktrombone) 
 
tuba 
Perry Hoogendijk hoofdvak  
 
 
Slagwerk  
Richard Jansen studieleider & slagwerk algemeen 
Nick Woud pauken 
Mark Braafhart kleine trom en orkestspel 
Bence Major kleine trom en orkestspel 
Ramon Lormans marimba 
Rachel Zhang marimba, vibrafoon 
Peter Prommel mallets en ensemble/kamermuziek 
Nancy Zeltsman vaste gastdocent marimba 
Arnold Marinissen setup-repertoire 
Marijn Korff de Gidts Afrikaans slagwerk & methodiek 
Vincent Houdijk jazzvibrafoon 
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accordeon 
Marieke Grotenhuis    
Marko Kassl 
 
directie, theorie & compositie  
Michiel Schuijer studieleider 
Erik van Lith, coordinator directievakken 
 
koordirectie 
Jos Vermunt hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Jos van Veldhoven uitvoeringspraktijk 
Geert Berghs bijvak zang koordirectie 
 
orkestdirectie  
Ed Spanjaard hoofdvak 
Lucas Vis groepsles 
 
master orkestdirectie, i.s.m. Kon. Conservatorium den Haag 
Ed Spanjaard hoofdvak 
Jac van Steen hoofdvak 
Kenneth Montgomery hoofdvak 
Maarten Brandt programmeren 
Theo Verbey partituuranalyse 
Richard Ram partituurspel 
 
hafabra-directie 
Danny Oosterman hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Jan Schut hoofdvak 
 
theorie der muziek (hoofdvak) 
John Koslovsky hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Michiel Schuijer  hoofdvak  
Menno Dekker hoofdvak 
André Douw hoofdvak 
Martijn Hooning hoofdvak 
Paul Scheepers hoofdvak 
Job IJzerman hoofdvak  
Jaap Zwart hoofdvak 
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compositie 
Jorrit Tamminga elektronische compositie, vakgroepvertegenwoordiger 
Richard Ayres hoofdvak 
Wim Henderickx hoofdvak 
Willem Jeths hoofdvak 
Joël Bons interculturele compositie, fundamentals 
Fabio Nieder gastdocent  
Theo Verbey instrumentatie 
Jacob Slagter ensembleleiding 
Rafael Reina hedendaagse muziek door niet-westerse technieken 
Jos Zwaanenburg live electronics & hedendaagse muziek door niet-westerse technieken 
 
kamermuziek 
Marian Schutjens coördinator bachelor 1e jr 
Paul Scheepers coördinator bachelor 2e en 3e jr 
Harmen de Boer 
Arno Bornkamp 
Peter Brunt 
Marjolein Dispa 
Michel Dispa 
Ben van Dijk 
Lex Eisenhardt 
Dmitri Ferschtman 
Valerie Guillorit 
Walter van Hauwe 
Doris Hochscheid 
Herman Jeurissen 
David Kuyken 
Frank van de Laar 
Johannes Leertouwer 
Kees Koelmans 
Lex Korff de Gidts 
Peter Leerdam 
Ramon Lormans 
Pierre Mak 
Arnold Marinissen 
Frans van Ruth  
Frank Peters 
Marieke Schneemann 
Harry Starreveld 
Sven Arne Tepl 
Erika Waardenburg 
Ad Welleman 
 
correpetitie 
Jaap Kooi coördinator 
Jeroen Bal 
Peter Besseling  
Marianne Boer  
David Bollen 
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Tobias Borsboom  
Jan-Paul Grijpink 
Daniel Kramer 
Alla Libo 
Elizabeth Scarlat 
Tjako van Schie 
Martijn Willers 
Noriko Yabe 
Mariken Zandvliet 
 
bijvak piano 
Marian Schutjens-Bouwhuis coördinator 
Wouter Bergenhuizen 
Peter Besseling 
Wim Leising 
Marta Liebana 
Elisabeth Scarlat 
Emile Simonis 
Gert Jan Vermeulen 
Matthijs Verschoor  
Aziël Wagenvoort 
 
bijvak zang 
Roswitha Bergmann instrumentalisten 
Geert Berghs koordirectie 
 
muziektheorie en -geschiedenis 
John Koslovsky coördinator muziektheorie 
Michel Khalifa coördinator muziekgeschiedenis 
Jan Derk van de Berg  
Vincent van den Bijlaard  
Barbara Bleij 
Menno Dekker  
André Douw  
Gerben Gritter 
Martijn Hooning  
Job IJzerman 
Clemens Kemme 
Michael Langemann 
Willem Wander van Nieuwkerk  
Gilbert Noël  
Ralf Pisters 
Paul Scheepers  
Michiel Schuijer  
Saskia Törnqvist 
Gustavo Trujillo Delgado 
Theo Verbey  
Jaap Zwart  
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onderwijskundige vakken & DOK-programma 
Marieke Oremus coördinator 
Lolke van Diggelen 
Leo Dijsselbloem, mastervak building a successful prof. practice 
 
muziek en gezondheid 
Lili Schutte coördinator 
Annemarie Broekhuizen alexandertechniek 
Irthe Engelhardt houding & beweging, feldenkrais 
Doris Hochscheid Alexandertechniek, body & mind 
Hans Kunneman flow on stage 
Marja Mosk body & mind 
Jose Peeters Alexandertechniek 
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oude muziek 
Teunis van der Zwart studieleider 

zang 
Xenia Meijer hoofdvak 
 
klavecimbel 
Menno van Delft hoofdvak & vakgroepvertegenwoordiger 
Richard Egarr hoofdvak 
Miklos Spanyi historische improvisatie 
 
basso continuo 
Kris Verhelst hoofdvak 

clavichord 
Menno van Delft hoofdvak 

fortepiano 
Richard Egarr hoofdvak 

orgel 
Pieter van Dijk hoofdvak 
Matthias Havinga assistent hoofdvak 
Louis Robilliard gastdocent 2016-2017 
Miklós Spányi improvisatie en basso continuo 
Gerben Gritter orgelbouw 
 
barokviool en -altviool 
Shunske Sato hoofdvak 
Sayuri Yamagata hoofdvak 

barokcello 
Viola de Hoog hoofdvak  

viola da gamba 
Mieneke van der Velden hoofdvak 

violone 
Margaret Urquhart hoofdvak 

barokgitaar, vihuela 
Lex Eisenhardt bijvak  

barokharp 
Constance Allanic bijvak 
 
luit en theorbe 
Fred Jacobs hoofdvak 
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blokfluit 
Erik Bosgraaf hoofdvak 
Jorge Isaac hoofdvak  

traverso 
Marten Root hoofdvak  
Jed Wentz hoofdvak  

barokhobo 
Josep Domenech hoofdvak  

barokfagot 
Benny Aghassi hoofdvak  

natuurhoorn 
Teunis van der Zwart hoofdvak   

natuurtrompet 
David Staff hoofdvak 

 
Thérèse de Goede bijvak continuo, harmonie in de hist. uitvoeringspraktijk & master elective 
Jed Wentz hist. tractaten, retorica, gesch. oude muziek i/d 20e eeuw 
Johan Hofmann bijvak klavecimbel & harmonie in de hist. uitvoeringspraktijk 
Tilman Gey bijvak klavecimbel 
Alessandro Pianu correpetitie klavecimbel 
Olga pashchenko correpetitie fortepiano 
Richard Bot gregoriaans  
Rachel Farr renaissance- en barokdans 
Andrea Friggi mastervak 
Henk Verhoef orgelbouw 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Conservatorium van Amsterdam 

Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 

 

 

 

Voor de opleidingen 

Bachelor Muziek – CROHOnr. 34739 

Bachelor Docent Muziek – CROHOnr. 39112 

Master Muziek – CROHOnr. 44739 

Master Opera – CROHOnr. 49105 

 

van de faculteit Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

 

De algemene artikelen in deze OER gelden ook voor de masteropleiding opera (DNOA). Voor 

een aantal specifieke artikelen voor de masteropleiding opera is een gemeenschappelijk 

reglement opgesteld met het Koninklijk Conservatorium, beschreven in het addendum bij deze 

OER. 
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Addendum: gezamenlijke regeling bij de OER voor DNOA 
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Conservatorium van Amsterdam 

Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 

 

Paragraaf 1 Algemeen  

artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 

Het instellingsbestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, hierbij 

vertegenwoordigd door de directie van het Conservatorium van Amsterdam, met instemming van 

de Faculteitsraad, besluit de volgende regeling vast te stellen betreffende de inhoud en inrichting 

van het onderwijs en de examens van de opleidingen Bachelor Muziek, Bachelor Docent Muziek, 

Master Muziek en Master Opera. Dit gebeurt in de zin van artikel 7.13 van de Wet op het Hoger 

onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze opleidingen worden verzorgd binnen de 

faculteit Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, verder te noemen het 

Conservatorium van Amsterdam. Conform artikel 7.14 draagt het College van Bestuur tevens 

zorg voor een regelmatige beoordeling en eventuele bijstelling van deze regeling, waarbij 

rekening wordt gehouden met het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit.  

 

De rechten en plichten van de student, die met deze onderwijs- en examenregeling 

samenhangen, zijn geformuleerd in het Studentenstatuut van de Amsterdamse Hogeschool voor 

de Kunsten. Deze is verkrijgbaar via de website van de Hogeschool. 

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen 

Muziek en Docent Muziek en de masteropleidingen Muziek en Opera, tenzij duidelijk is 

aangegeven of uit de context duidelijk wordt dat de desbetreffende passage slechts op één of 

een beperkt aantal van deze vier opleidingen van toepassing is. Daar waar in deze regeling 

gesproken wordt over de opleiding of over de opleidingen zonder toevoegingen worden deze vier 

opleidingen bedoeld. 

 

 

artikel 2 Begripsbepalingen  

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. de wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, afgekort tot WHW;  

b. student: hij of zij die is ingeschreven aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voor 

het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de 

opleiding;  

c. de hogeschool: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; 

d. het conservatorium: het Conservatorium van Amsterdam, de faculteit Muziek van de 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; 

e. examencommissie: de commissie, als bedoeld in artikel 7.12 van de wet, onder meer belast 

met het waarborgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. De examencommissie is het 

orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de 
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voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 

vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.; 

f. examen: afsluitende toets van de propedeuse, de bacheloropleiding en de masteropleiding. 

g. commissie der examinatoren: ten behoeve van het voorbereiden en/of uitvoeren van 

examenonderdelen kunnen commissies van examinatoren in het leven worden geroepen als 

bedoeld in art. 7.12 van de wet. De commissie van examinatoren wordt benoemd door de 

examencommissie; 

h. examinator: lid van de commissie van examinatoren, als bedoeld in artikel 7.12, lid 3 van de 

wet. Examinatoren zijn belast met het afnemen en beoordelen van tentamens, examens en 

andere vormen van toetsing.  

i. toelatingscommissie: commissie der examinatoren, belast met het afnemen van het 

toelatingsexamen 

j. opleiding: een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking 

van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover 

degene die de opleiding voltooit dient te beschikken;  

k. bacheloropleiding: opleiding hoger onderwijs conform artikel 7.3a lid 2 van de wet, met een 

studielast van 240 studiepunten; 

l. masteropleiding: opleiding hoger onderwijs conform artikel 7.3a lid 2 van de wet met een 

studielast van 120 studiepunten; 

m. onderwijsperiode: aaneengesloten lesperiode, bepaald in de jaarlijkse onderwijsplanning.  

n. propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 van de wet; 

o. postpropedeuse: het gedeelte van de bacheloropleiding dat volgt op de propedeuse;  

p. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; 

q. tentamen: elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen, dit is een onderzoek 

naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling 

van de uitkomsten van dat onderzoek; 

r. practicum: een praktische oefening, in een van de volgende vormen:  

- het maken van een scriptie  

- het maken van een werkstuk of proefontwerp  

- het uitvoeren van een onderzoeksopdracht  

- het deelnemen aan veldwerk of een excursie  

- het doorlopen van een stage of  

- het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het bereiken van 

bepaalde vaardigheden; 

s. afdeling: het conservatorium kent de afdelingen Klassiek, Jazz, Popmuziek en Docent Muziek; 

t. studiegids: de digitale gids voor de opleidingen, bevattende specifieke informatie voor de 

opleidingen, gepubliceerd op het intranet van het conservatorium; 

u. erkenning verworven competenties: competenties die voorafgaand aan de opleiding zijn 

verworven door middel van andere opleidingen of activiteiten en die tot vrijstellingen van 

studieonderdelen binnen een opleiding kunnen leiden,  
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v. fraude: onder fraude wordt verstaan het handelen van een student dat erop gericht is het 

vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden of die van andere 

studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken;  

w. plagiaat: onder plagiaat wordt verstaan het bij het maken van werkstukken, scripties en andere 

schriftelijke toetsen geheel of gedeeltelijk overnemen, parafraseren of voor eigen werk laten 

doorgaan van teksten of andere producten zoals bijvoorbeeld composities en arrangementen van 

andere auteurs zonder adequate bronvermelding en zonder dat duidelijk het begin en einde van 

citaten op adequate wijze is aangegeven. 

 

artikel 3 Doel, inhoud en eindtermen van de opleidingen 

De opleidingen hebben als primair doel studenten kennis, inzicht en vaardigheden te verschaffen 

die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van docerend dan wel uitvoerend en/of 

scheppend musicus.  

De opleidingen richten zich op de artistiek-ambachtelijke kunstpraktijk in de meest brede zin en 

de daarmee samenhangende praktijk van het docentschap. Behalve voor de muzikale 

uitvoeringspraktijk van orkesten, ensembles en podia worden studenten opgeleid om te werken 

bij culturele instellingen, in het onderwijs en als zelfstandig ondernemer.  

 

De inhoud van de opleidingen en afstudeerrichtingen is per opleiding en afstudeerrichting in de 

studiegids beschreven. 

 

De eindkwalificaties/eindtermen van de opleidingen zijn beschreven in de studiegids. 

De relatie tussen doelstellingen en eindtermen is per opleiding c.q. afstudeerrichting in de 

studiegids opgenomen.  

De opleidingen zijn 'maatschappelijk relevant' in die zin dat de eindtermen zoveel mogelijk zijn 

toegesneden op de beroepspraktijk. Direct contact met de praktijk is daartoe een vereiste.  

 

Voertaal 

De opleidingen hebben twee voertalen: Nederlands (afdelingen Klassiek, Jazz, Pop en Docent 

Muziek) en Engels (afdelingen Klassiek en Jazz). De eisen ten aanzien van de Engelse 

taalbeheersing zijn beschreven op de website. 

Opleidingen: 

 

Bacheloropleiding Muziek  

profiel musicus  

afstudeerrichtingen: 

- instrumentale en vocale hoofdvakken (klassieke muziek, oude muziek, jazz en popmuziek)  

- directie (orkest-, koor, en HaFaBradirectie) 

- theorie der muziek (klassieke muziek en jazz)  

profiel compositie  
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afstudeerrichtingen: 

- compositie (klassieke muziek)  

- compositie/arrangeren (jazz)  

 

Bacheloropleiding Docent Muziek  

profiel docent muziek 

afstudeerspecialisaties: 

- docent muziek primair onderwijs 

- docent muziek voortgezet onderwijs 

- docent community music 

 

Masteropleiding Muziek  

profiel musicus 

- instrumentale en vocale hoofdvakken (klassieke muziek jazz en pop)  

- afstudeerrichtingen  Live Electronics, Strijkkwartet, Pianotrio, Repetiteurship, Kamermuziek, 

Multiple Instruments en Instrument in Historisch Perspectief. 

- directie (orkest-, koor, en HaFaBradirectie) 

- theorie der muziek (klassieke muziek en jazz)  

 

profiel compositie  

afstudeerrichtingen:  

- compositie (klassieke muziek) 

- compositie/arrangeren (jazz) 

- composing for film (in samenwerking met de Nederlandse Filmacademie) 

 

Masteropleiding Opera  

profiel opera 

 

 

 

artikel 4 Voltijd  

De opleidingen worden voltijds verzorgd.  

 

artikel 5 De examens  

5.1 In de bacheloropleidingen wordt de propedeuse afgesloten met het propedeutisch examen en 

de hoofdfase met het afsluitend examen. De masteropleidingen worden afgesloten met het 

afsluitend examen.  

5.2 De examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indien alle onderwijseenheden van de 

betreffende fase met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen. 
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Paragraaf 2 Propedeuse bacheloropleidingen  

 

artikel 6 Samenstelling en studielast 

De onderdelen van de propedeuse zijn omschreven in de studiegids per afdeling, per opleiding, 

per afstudeerrichting en per hoofdvak met de daarbij behorende studielast, per periode en 

tentamenvorm (schriftelijk, mondeling of praktisch). Het aantal studiepunten behorend bij de 

propedeuse bedraagt 60.  

 

artikel 7 Studieadvies propedeutische fase  

7.1.a. Elke student wordt uiterlijk aan het einde van dienst eerste jaar van inschrijving voor de 

propedeutische fase door of namens het instellingsbestuur geadviseerd omtrent het vervolg van 

de bacheloropleiding.  

 

7.1.b. In afwijking van artikel 7.1.a. kan, in geval persoonlijke omstandigheden (conform artikel 

7.2) een rol spelen bij de studievertraging in het eerste jaar van inschrijving, het studieadvies tot 

uiterlijk het einde van het tweede jaar van inschrijving worden uitgesteld. De student wordt in dit 

geval geplaatst in een verlengde propedeuse. De afspraken met betrekking tot de verlenging van 

de propedeuse worden schriftelijk vastgelegd. 

 

7.1.c. Aan dit studieadvies kan een afwijzing voor onbepaalde tijd worden verbonden indien zijn 

studieresultaten niet voldoen aan navolgende vereisten: 

i. voor de kernvakken dienen alle studiepunten te zijn behaald; 

ii. voor de overige theoretische vakken dient ten minste 70% van het aantal studiepunten te zijn 

behaald; 

iii. voor de oriënterende en ondersteunende vakken dient ten minste 50% van de studiepunten te 

zijn behaald.  

In de studiegids staat per opleidingen hoofdvak uiteengezet welke vakken de kernvakken, de 

overige theoretische vakken en de oriënterende en ondersteunende vakken zijn.. 

 

7.1.d. Een afwijzing houdt in dat de student niet opnieuw voor dezelfde opleiding bij de 

hogeschool kan worden ingeschreven.  

 

7.2 Een afwijzing wordt namens het College van Bestuur gegeven door de conservatoriumdirectie 

met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden van de student.  

 

De persoonlijke omstandigheden die aanmerking genomen kunnen worden zijn uitsluitend:  

a. ziekte van de betrokkene;  

b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen van betrokkene;  
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c. zwangerschap van betrokkene;  

d. bijzondere familieomstandigheden;  

e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de Hogeschoolraad, de 

Faculteitsraad of een andere formele facultaire commissie;  

f. andere door de hogeschool aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 

ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de hogeschool;  

g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 

volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij 

wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die 

daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit. In dit geval komen uitsluitend de functies van 

voorzitter, secretaris en penningmeester in aanmerking.  

  

7.3 Voorafgaand aan de afwijzing, wordt betrokkene door of namens de conservatoriumdirectie 

niet later dan in februari van het lopende studiejaar schriftelijk gewaarschuwd. Indien wegens 

aanzienlijke verslechtering van de studieresultaten pas na  februari aanleiding bestaat voor het 

afgeven van een schriftelijke waarschuwing, wordt deze alsnog gegeven, op een zodanig tijdstip 

dat verbetering van de resultaten nog mogelijk is. Van deze waarschuwing wordt de decaan en 

de studieadviseur op de hoogte gesteld. Deze kunnen naar aanleiding daarvan het initiatief 

nemen advies uit te brengen aan de conservatoriumdirectie.  

 

7.4 Als de conservatoriumdirectie de intentie heeft namens het College van Bestuur een afwijzing 

te geven, stelt zij de studentendecaan schriftelijk in kennis van dit voornemen. Deze krijgt de 

gelegenheid om binnen vijf werkdagen al dan niet advies uit te brengen aan de 

conservatoriumdirectie. De student wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van het voornemen 

en de mogelijkheid bij de decaan een beroep te doen op persoonlijke omstandigheden. Indien de 

student de wens kenbaar maakt over het voornemen te worden gehoord, kan een gesprek 

plaatsvinden met de voorzitter van de examencommissie.  

 

7.5 De student die melding maakt van persoonlijke omstandigheden als bedoeld in het derde lid, 

voorziet het decanaat van de benodigde bewijsstukken. Bij ziekte, lichamelijke, zintuiglijke of 

andere functiestoornis of zwangerschap van betrokkene dient een medische verklaring te worden 

overgelegd.  

 

7.6 Indien geen advies wordt uitgebracht stelt de decaan de conservatoriumdirectie daarvan tijdig 

op de hoogte. De directie deelt zijn beslissing schriftelijk aan de student mee, met afschrift aan de 

studentendecaan 

 

7.7 Indien de decaan naar aanleiding van persoonlijke omstandigheden advies heeft uitgebracht, 

legt de conservatoriumdirectie het voornemen tot het geven van een afwijzing voor aan het 

College van Bestuur, onder overlegging van het volledige dossier. Het College van Bestuur 
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beslist in deze gevallen over het verstrekken van het bindend studieadvies en deelt zijn beslissing 

schriftelijk aan de student mee, met afschrift aan de conservatoriumdirectie en de 

studentendecaan.  

 

7.8 De afwijzing wordt gegeven aan het eind van de laatste onderwijsperiode doch uiterlijk 15 juli 

van het lopende studiejaar. Verzending geschiedt naar het adres zoals dat laatstelijk door de 

betrokkene is doorgegeven aan de centrale studentenadministratie. Het besluit van de 

conservatoriumdirectie, dan wel het College van Bestuur vermeldt de beroepsgang.  

 

7.9 Bij verlenging van de propedeutische fase worden schriftelijk de voorwaarden en eisen 

vastgelegd waar de student aan moet voldoen en wordt tevens vastgelegd op welk moment aan 

de gestelde eisen moet zijn voldaan om geen afwijzing te krijgen.  

 

 

Paragraaf 3 Postpropedeuse bacheloropleidingen  

 

artikel 8 Samenstelling en studielast  

De onderdelen van de postpropedeuse zijn omschreven in de studiegids per afdeling, opleiding, 

per afstudeerrichting en per hoofdvak, met de daarbij behorende studielast per periode en 

tentamenvorm (schriftelijk, mondeling of praktisch). Het aantal studiepunten behorend bij de 

postpropedeuse bedraagt 180.  

 

Paragraaf 4 Masteropleidingen  

 

artikel 9 Samenstelling en studielast 

Binnen het programma van de masteropleiding Muziek dient elke student een individueel 

studieplan in.  

De onderdelen van de masteropleidingen zijn omschreven in de studiegids en de 

programmabeschrijving mastervakken. De masteropleidingen worden afgesloten met een 

examen. Het aantal studiepunten behorend bij de masteropleidingen bedraagt 120.  

 

De hierna volgende bepalingen betreffende de inrichting, het afleggen en het afnemen van 

tentamens en examens voor de bacheloropleidingen zijn voor zover relevant van 

overeenkomstige toepassing op het onderwijs van de masteropleidingen.  

 

 

Paragraaf 5 Afleggen van tentamens 

 

artikel 10 Volgorde van tentamens 

10.1. Aan tentamens kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat alle bijbehorende 
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tentamens uit vorige periodes dan wel studiejaren van datzelfde onderdeel zijn behaald, tenzij het 

curriculum van een bepaald vak dit uitdrukkelijk toestaat, zulks als beschreven in de studiegids.  

 

10.2. Op verzoek van de student kan de examencommissie hem of haar toelaten tot het afleggen 

van bepaalde tentamens van de postpropedeuse, nog voordat hij of zij het propedeutisch examen 

heeft behaald, onder de volgende voorwaarden:  

i. de student heeft van de propedeuse tenminste die onderdelen gehaald waardoor hij of zij niet in 

aanmerking komt voor een afwijzend bindend studieadvies als bedoeld in artikel 7;  

ii. de toelating kan uitsluitend het afleggen van tentamens van die onderdelen betreffen waarvan 

het propedeutisch tentamen reeds door de student is behaald;  

iii. het verleende recht op toelating geldt voor een te bepalen termijn van ten hoogste twaalf 

maanden.  

 

artikel 11 Tijdvakken en frequentie tentamens; herkansingen  

11.1. Van de in artikel 6 en artikel 8 genoemde onderdelen wordt binnen het cursusjaar waarin 

het onderdeel plaatsvindt tenminste eenmaal de gelegenheid gegeven een hertentamen af te 

leggen. De tentamens en herkansingen van de onderdelen genoemd in artikel 6 hebben geen 

invloed op de in artikel 7 genoemde termijnen waarbinnen het vereiste aantal punten in elke 

categorie vakken behaald moet zijn in het licht van de daar omschreven regeling afwijzend 

bindend studieadvies.  

 

11.2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het tentamen van 

een onderdeel, waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar 

slechts eenmaal de gelegenheid gegeven.  

 

11.3. Studenten kunnen maximaal tweemaal deelnemen aan een onderwijsonderdeel. Indien 

daarna het bijbehorend onderwijsonderdeel nog niet is afgesloten, moet de student in overleg 

met de studieleiding op eigen gelegenheid de voor het tentamen benodigde kennis verwerven 

teneinde het onderwijsonderdeel alsnog te kunnen afsluiten. 

 

artikel 12 Overgangstentamen voor de overgang van het eerste naar het tweede studiejaar 

van de masteropleiding 

12.1 Aan het eind van het eerste studiejaar in de masteropleiding wordt een overgangstentamen 

afgelegd. Indien het resultaat van het overgangstentamen niet voldoende is, heeft de kandidaat 

recht op een herkansing in de herkansingsweek eind augustus van hetzelfde studiejaar. Indien 

het overgangstentamen buiten de examenperiode van mei t/m juli plaatsvindt, zal de herkansing 

binnen twee maanden na het overgangstentamen waarvoor de kandidaat gezakt is plaatsvinden.  
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12.2 Deelname aan het onderwijs en de toetsingsmogelijkheden van het tweede jaar van de 

masteropleiding is uitsluitend mogelijk nadat het overgangstentamen van het eerste naar het 

tweede jaar van de opleiding met goed gevolg is afgesloten.  

 

12.3 Indien een kandidaat zonder geldige reden (zie voor geldige redenen artikel 7.3 van deze 

regeling) niet is opgekomen voor het overgangstentamen, vervalt ook het recht op het 

herexamen.  

 

artikel 13 Vorm van de tentamens  

13.1. De tentamens van de onderdelen, genoemd in artikel 6 en artikel 8, worden afgelegd op de 

in de studiegids aangegeven wijze. Op verzoek van de student en met instemming van de 

betrokken docent(en) kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze 

dan vorenbedoeld wordt afgelegd.  

 

13.2. Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt, op basis van maatwerk, in 

overleg met de studiebegeleider en na goedkeuring van de examencommissie, de gelegenheid 

geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun handicap aangepaste wijze af te leggen. 

De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen.  

 

artikel 14 Mondelinge en praktische tentamens  

14.1. Een mondeling c.q. praktisch/uitvoerend tentamen wordt individueel afgenomen tenzij het 

karakter van het tentamen daar aanleiding toe geeft of de examencommissie anders heeft 

bepaald.  

 

14.2. Het mondeling c.q. praktisch/uitvoerend eindexamen, de research presentatie en het 

overgangstentamen Master zijn openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende 

examinator / commissie der examinatoren in een bijzonder geval anders heeft bepaald.  

 

 

Paragraaf 6 Tentamenuitslag 

 

artikel 15 Vaststelling en bekendmaking uitslag  

15.1 De examinator / commissie der examinatoren stelt na het afnemen van een mondeling / 

praktisch / uitvoerend tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende 

schriftelijke verklaring uit, voorzien van een motivering.  

 

15.2 De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen dertig dagen na de 

dag waarop het is afgelegd en verschaft de administratie van het conservatorium de nodige 

gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de 

student.  
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15.3. Op de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student 

gewezen op het inzagerecht, bedoeld in art. 17, eerste lid. 

 

15.4 De examinator is verantwoordelijk voor het via een verslagblad tijdig doorgeven van de 

behaalde resultaten van studenten aan de administratie van het conservatorium. 

 

artikel 16 Geldigheidsduur  

De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is zes jaren. De examencommissie kan, op basis 

van een gemotiveerd voorstel van een docent met betrekking tot een onderdeel waarvan het 

tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen 

opleggen.  

 

artikel 17 Inzagerecht  

Gedurende tenminste dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 

tentamen krijgt de student op zijn of haar verzoek inzage in zijn of haar beoordeeld werk. Tevens 

wordt hem of haar op zijn of haar verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk.  

 

 

 

Paragraaf 7 Vrijstelling  

 

artikel 18 Vrijstelling van tentamens  

18.1 De examencommissie kan op verzoek van de desbetreffende student en voorstel van de 

desbetreffende studieadviseur / studieleider vrijstelling verlenen van een of meer tentamens van 

een in artikel 6, resp. artikel 8 of 9 genoemd onderdeel, indien de student voldoet aan één van de 

volgende voorwaarden:  

i. een behaald tentamen van een qua inhoud, studielast en niveau overeenkomstig onderdeel van 

een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland; 

ii. een behaald tentamen van een qua inhoud, studielast en niveau overeenkomstig onderdeel 

van een vergelijkbare universitaire opleiding in Nederland;  

iii. een bewijs van tenminste een, door de examencommissie te bepalen, aantal jaren werk op 

een voor het desbetreffende tentamen relevant terrein c.q. in een voor het desbetreffende 

tentamen relevant beroep; 

iv. een behaald tentamen van een qua inhoud, studielast en niveau overeenkomstig onderdeel 

van een vergelijkbare opleiding uit het buitenland, eventueel na door een Nuffic-

diplomavergelijkingscommissie gelijkgesteld aan een vergelijkbare opleiding in Nederland. 

 

18.2 Het voorstel van de studieadviseur / studieleider wordt gedaan op het daartoe bestemde 

formulier en gaat vergezeld van de nodige bewijsstukken. 
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18.3 Wanneer aan een student vrijstelling van een of meer tentamens is verleend, neemt de 

student geen deel aan het onderwijs dat op dit tentamen voorbereidt. 

 

 
Paragraaf 8 Tijdelijke studieonderbreking en studiestaking  
 
19.1 Een student kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de studieleiding om de studie voor 

een bepaalde periode te onderbreken. De studieleiding beslist of dit verzoek wordt gehonoreerd.  

 

19.2 Bij een positief besluit worden, voorafgaand aan de periode van studieonderbreking, door de 

studieleiding en de student afspraken gemaakt over het moment waarop en de voorwaarden 

waaronder de student recht heeft op voorzetting van de opleiding.  

 

19.3 Voorwaarde voor studieonderbreking is dat de student zich uitschrijft.  

 

19.4 De maximale duur van een geoorloofde studieonderbreking is één jaar.  

 

19.5 Indien de student de afgesproken periode van de studieonderbreking verlengt zonder 

toestemming van het afdelingshoofd wordt hij of zij beschouwd als studiestaker zonder 

automatisch recht op terugkeer. Een verzoek om een toelatingsexamen met het oog op 

herinstroom kan in dit geval door de studieleiding worden afgewezen. 

 

19.6 Een student die zich zonder de toepassing van de bepalingen onder lid 1 t/m 4 de studie 

tussentijds onderbreekt door zich uit te schrijven, wordt beschouwd als studiestaker en heeft 

geen recht op terugkeer. Een verzoek om een toelatingsexamen met het oog op herinstroom kan 

in dit geval door de studieleiding worden afgewezen.  

 

19.7 Voor het afnemen van het toelatingsexamen na studieonderbreking wordt door de 

studieleiding een toelatingscommissie ingesteld die bepaalt of, en zo ja op welk niveau, een 

student kan herinstromen en welke studieonderdelen nog moeten worden (over)gedaan uit de 

daaraan voorafgaande studiefase. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

examencommissie.  

 

 

Paragraaf 9 Examens en getuigschriften 

 

artikel 20 Tijdvakken en frequentie afleggen examens  

20.1 Tot het afleggen van een examen wordt de gelegenheid geboden zodra de student 

voldoende bewijzen van door hem of haar behaalde tentamens van de onderdelen van de 

opleiding overlegt. 
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20.2 Het diploma wordt niet eerder uitgereikt dan nadat alle studieonderdelen zijn afgesloten.  

 

artikel 21 Uitslag eindexamen  

21.1 De examencommissie stelt de uitslag van het eindexamen vast zodra de student voldoende 

bewijzen overlegt van door hem of haar behaalde tentamens.  

 

21.2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie, alvorens de uitslag 

van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de 

vaardigheden van de student m.b.t. één of meer onderdelen van de opleiding, indien en voor 

zover de uitslag van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven.  

 

artikel 22 Getuigschrift 

22.1 Nadat de student het examen heeft gehaald reikt de examencommissie het bijbehorende 

getuigschrift uit. 

 

22.2 De examencommissie kan op een bachelor- of mastergetuigschrift het predicaat “cum laude” 

vermelden, indien de student naar het unanieme oordeel van de commissie van examinatoren 

uitzonderlijk niveau heeft getoond. 

 

22.3 Afwijkende regel Cum Laude voor Opleiding Docent Muziek 

Voor de Opleiding Docent Muziek kan de examencommissie op het getuigschrift het predicaat 

‘cum laude’ vermelden, indien de student gemiddeld een acht heeft gehaald voor alle tentamens 

gedurende de opleiding, en daarboven geen cijfers lager dan een zeven heeft gehaald. 

 

 

artikel 23: Fraude en plagiaat 

23.1. Studenten worden schriftelijk geïnformeerd over de regels rondom fraude en plagiaat en de 

wijze waarop zij correct kunnen handelen. 

 

23.2. Indien de docent of begeleider in de voorbereidende fase van een tentamen enige vorm van 

fraude vermoedt, geeft deze de student een kans op verbetering. 

 

23.3. Indien de examinator bij enig tentamen of enige andere beoordelingsvorm fraude van de 

zijde van de student vermoedt, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan 

de examencommissie. 

 

23.4. De examencommissie beslist binnen twee weken over te nemen maatregelen. 

De examencommissie beslist niet dan nadat de student die het aangaat is gehoord althans 

daartoe behoorlijk is opgeroepen. Van het horen wordt een verslag gemaakt. 
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23.5. De beslissing van de examencommissie wordt op schrift gesteld en kan inhouden dat de 

student gedurende een door haar te bepalen termijn van ten hoogste één jaar, het recht wordt 

ontnomen het desbetreffende onderdeel waarbij fraude is vastgesteld opnieuw af te leggen. Bij 

ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving 

voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 

 

23.6 De examencommissie schrijft de examinator voor dat het onderdeel waarbij is gefraudeerd 

met het cijfer 0 (nul) wordt beoordeeld. De beslissing vermeldt de mogelijkheden van bezwaar of 

beroep alsmede de daarvoor geldende termijnen. 

 

23.7 De artikelen 23.1 t/m 23.6 zijn van overeenkomstige toepassing in geval van plagiaat. 

 

23.8 Indien fraude of plagiaat plaatsvindt met medeweten en/of medewerking van een 

medestudent, is deze laatste medeplichtig; hiervoor gelden overeenkomstige richtlijnen en 

procedures. 

 

artikel 24 College van Beroep voor de examens  

Tegen beslissingen van de examencommissie, of beslissingen zoals bedoeld in artikel 7 

(afwijzing) kan door de belanghebbende binnen zes weken beroep ingesteld worden bij het 

College van Beroep voor de examens zoals bedoeld in artikel 7.60 van de wet.  

 

 

Paragraaf 10 Studiebegeleiding  

 

artikel 25 Studievoortgang en studiebegeleiding  

25.1. De conservatoriumdirectie draagt zorg voor een zodanige registratie van de 

studieresultaten dat elke student zich een overzicht kan verschaffen van de door hem of haar 

behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding.  

 

25.2. De conservatoriumdirectie draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten die voor de 

opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in 

en buiten de opleiding.  

 

Paragraaf 11: Archivering werk van studenten 

 

26.1 Scripties en opnames van eindexamens, verslagen en beoordelingen worden gedurende 

een periode van zeven jaar na dagtekening door de opleiding bewaard.  
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26.2 Het onder 26.1 genoemde materiaal kan door de opleiding worden gebruikt voor 

communicatie over de opleiding of in het kader van het onderwijs of de accreditatie.  

 

Paragraaf 12 Slot - en invoeringsbepalingen  

 

artikel 27 Bijzondere bevoegdheid examencommissie  

27.1 De examencommissie van het conservatorium is bevoegd ten aanzien van de tentamens en 

de examens, behorend bij deze Onderwijs- en Examenregeling, nadere regels te stellen. Daartoe 

heeft de Examencommissie de Nadere Regeling met betrekking tot de tentamens en de examens 

conform artikel 7.12b lid 3 WHW opgesteld. 

 

27.2 De examencommissie is bevoegd om in individuele gevallen in het voordeel van de student 

een uitzondering te maken op de Onderwijs- en Examenregeling, indien hier zwaarwegende 

redenen voor zijn. 

 

artikel 28 Vaststelling, bekendmaking en wijziging  

28.1. Wijzigingen van deze regeling worden bij afzonderlijk besluit vastgesteld, doch niet dan 

nadat het voorgenomen besluit de instemming heeft gekregen van de Faculteitsraad.  

 

28.2a De geldende Onderwijs- en Examenregeling wordt voor aanvang van het studiejaar bekend 

gemaakt. 

 

28.2b De conservatoriumdirectie draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze 

regeling, van de regelingen en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, 

alsmede van wijzigingen van deze stukken.  

 

28.3 Een wijziging van de regeling kan alleen betrekking hebben op het lopende studiejaar, als 

daardoor de belangen van de studenten redelijkerwijs niet worden geschaad. In geval van grote 

wijzigingen ten opzichte van de vorige Onderwijs- en Examenregeling, wordt voor de zittende 

studenten een overgangsregeling getroffen. 

 

artikel 29 Inwerkingtreding  

29.1 Deze regeling treedt met terugwerkende kracht  in werking op 1 september 2016.  

Aldus vastgesteld bij besluit van de conservatoriumdirectie op 20 september 2016 na instemming 

verkregen te hebben van de Faculteitsraad op 19 september 2016. 
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Addendum bij de OER 2016-2017 van het Conservatorium van Amsterdam en de OER 

2016-2017 van het Koninklijk Conservatorium voor de gezamenlijke masteropleiding 

Opera  

 

1. Algemeen 

De instellingsbesturen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de 

Hogeschool der Kunsten Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door de directies van het 

Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium, met instemming van de 

Faculteitsraden van beide conservatoria, besluiten het addendum vast te stellen bij de 

eigen Onderwijs- en Examenregeling, betreffende de inhoud en inrichting van het onderwijs 

en de examens van de gezamenlijke opleiding Master Opera met de naam Dutch National 

Opera Academy (DNOA). Dit gebeurt in de zin van artikel 7.13 van de Wet op het Hoger 

onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze opleiding wordt verzorgd binnen 

de faculteit Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, verder te noemen 

het Conservatorium van Amsterdam, en het Koninklijk Conservatorium van de Hogeschool 

der Kunsten Den Haag.  

 

Voor DNOA gelden de algemene bepalingen, inclusief de vaststelling en inwerkingtreding 

uit de Onderwijs- en Examenregelingen van beide conservatoria. Ten behoeve van de 

gelijkschakeling van het programma en de beoordeling van de studenten van DNOA, wordt 

in dit addendum bij de OER een gelijkluidend reglement opgesteld voor DNOA-studenten 

van beide conservatoria. 

 

2. Inhoud van de opleiding 

Het tweejarige programma van DNOA is opgebouwd uit vier semesters. Elk semester bevat 

een lesblok en een projectblok. Het programma is beschreven in de digitale studiegids per 

semester, onderdeel, lesvorm, afsluiting en studiepunten. 

 

3. Audities 

Het auditieprogramma wordt gepubliceerd op de website van de DNOA. Bij toelating wordt 

gewaarborgd dat de kwaliteit van de studenten voldoende perspectief biedt op ontwikkeling 

tot het gewenste eindniveau. 

 

4. Volgorde van tentamens 

Aan een tentamen kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat alle bijbehorende 

tentamens uit vorige periodes dan wel studiejaar van datzelfde vak zijn behaald, tenzij het 

curriculum van een bepaald vak dit uitdrukkelijk toestaat. 
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5. Tijdvakken en frequentie tentamens; herkansingen  

5.1 Binnen het cursusjaar waarin het tentamen plaatsvindt wordt tenminste eenmaal de 

gelegenheid gegeven een hertentamen af te leggen.  

 

5.2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het tentamen 

van een onderdeel, waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat 

jaar slechts eenmaal de gelegenheid gegeven.  

 

5.3 Studenten kunnen maximaal tweemaal deelnemen aan een onderwijsonderdeel. Indien 

daarna het bijbehorend onderwijsonderdeel nog niet is afgesloten, moet de student in 

overleg met de studieleiding op eigen gelegenheid de voor het tentamen benodigde kennis 

verwerven teneinde het tentamen alsnog te kunnen afsluiten. 

 

6. Vorm van de tentamens  

DNOA kent schriftelijke tentamens en praktische tentamens. De tentamens van de 

cognitieve vakken worden afgelegd op de in de studiegids van DNOA aangegeven wijze. 

Op verzoek van de student en met instemming van de betrokken docent(en) kan de 

examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan vorenbedoeld 

wordt afgelegd.  

 

7. Praktische tentamens 

7.1 De praktische vakken worden elk semester integraal getoetst in een praktisch 

tentamen, in de vorm van een uitvoering van het project, aan het eind van dat semester. 

Het praktische tentamen is daardoor vrijwel altijd een groepstentamen, waarin de 

afzonderlijke prestatie per student integraal wordt beoordeeld. 

 

7.2 Het praktische tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende 

examinator / commissie der examinatoren in een bijzonder geval anders heeft bepaald. 

 

8. Tentamenuitslag 

8.1 De integrale ontwikkeling van de student wordt aan het eind van elk semester 

besproken in een plenaire evaluatievergadering. Bij die vergadering worden niet alleen de 

prestaties bij de operaproductie geëvalueerd, maar wordt de totale ontwikkeling van de 

student in het afgelopen semester per onderwijsonderdeel besproken.  

 

8.2 De evaluatievergadering wordt gevolgd door een mondelinge bespreking van de 

evaluatie door de voorzitter van de commissie der examinatoren met de student. Daarna 

reikt de voorzitter van de commissie der examinatoren de student een schriftelijke 

verklaring van zijn studievoortgang uit, voorzien van een motivering.  
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8.3 De voorzitter van de commissie der examinatoren is verantwoordelijk voor het tijdig 

doorgeven van de resultaten van de halfjaarlijkse beoordeling per student aan de 

administraties van de conservatoria. 

 

9. Eindexamen 

9.1 Het eindexamen vindt plaats in een uitvoering van het project in semester 4, tenzij de 

examencommissie of de desbetreffende commissie der examinatoren in een bijzonder 

geval anders heeft bepaald. 

 

9.2 Het eindexamen is een integrale beoordeling van de ontwikkeling en het eindniveau van 

de student. Het eindexamendossier van de student bevat tenminste de volgende 

onderdelen: 

- overzicht van de zes complete rollen, behorend bij het stemtype van de student, die 

tijdens de studie zijn ingestudeerd 

- uitgebreid auditierepertoire, behorend bij het stemtype van de student 

- deelname aan twee tot vier volledig geënsceneerde operaproducties 

- Geschreven onderdeel van het onderzoek naar een van de uitgevoerde rollen. 

 

9.3 De commissie der examinatoren voor het eindexamen van DNOA bestaat uit de staf 

van DNOA, de zangdocent van de eindexamenkandidaat en een externe deskundige. 

Direct na de eindexamenvoorstelling vindt de beoordeling plaats van de 

eindexamenkandidaten door de commissie van examinatoren. De mondelinge uitslag volgt 

direct daarna. 

 

9.4 De beoordelingscriteria staan beschreven in de studiegids van DNOA. De 

examenprestatie wordt gewaardeerd met een cijfer van 1 tot 10. 

 

10. Cum laude 

De examencommissie kan op een getuigschrift het predicaat “cum laude” vermelden, indien 

de student naar het unanieme oordeel van de commissie van examinatoren uitzonderlijk 

niveau heeft getoond. 

 



Nadere regeling met betrekking tot examens en tentamens conform artikel 7.12b lid 3 WHW 

Conservatorium van Amsterdam 

 

artikel 1 Begripsbepalingen  

 

- Tentamens/examens: Het Conservatorium van Amsterdam kent de volgende wijzen van toetsen: 

- tentamens (praktisch, mondeling of schriftelijk) 

- praktische eindexamens 

- toelatingsexamens 

- overige toetsen, zoals werkstukken/scripties 

- individuele beoordelingen  

 

- Artistieke leiding: De artistieke leiding bestaat in het kader van deze regeling uit de adjunct-directie, 

bestaande uit de adjunct-directeur / hoofd Klassieke Muziek en de adjunct-directeur / hoofd Jazz & Pop.  

 

-  Examencommissie: De commissie, als bedoeld in artikel 7.12 van de WHW, onder meer belast met 

het waarborgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. De examencommissie is het orgaan dat 

op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- 

en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het 

verkrijgen van een graad. Zie verder artikel 5 van deze regeling. 

 

- Examinatoren: Voor het afnemen van examens en tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan 

wijst de examencommissie examinatoren aan, als bedoeld in artikel 7.12c van de WHW. 

 

1.5 Selectiecommissie: 

Voor het afnemen van toelatingsexamens en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst de artistieke 

leiding een selectiecommissie aan. 

 

artikel 2 Wijze van waarderen 

2.1. De uitslag van een tentamen/examen wordt gewaardeerd in cijfers dan wel in een omschrijving. Bij 

het gebruik van cijfers wordt gewerkt met één decimaal. Bij het gebruik van een omschrijving wordt 

gewerkt aan de hand van een door de administratie opgestelde voorbeeldlijst met toegestane 

omschrijvingen.  

 

2.2. Bij het gebruik van cijfers geldt een 5,5 en hoger als voldaan. Bij het gebruik van een omschrijving 

geldt een voldoende als voldaan en een onvoldoende als niet voldaan.  



2.3. Bij het praktisch eindexamen kunnen alleen hele en halve cijfers gebruikt worden, dan wel een 

omschrijving.  

 

artikel 3 Vaststelling datum en tijd 

3.1. De betreffende vakgroep/studiecoördinator  wordt ten minste drie maanden van tevoren een globale 

datumplanning en tijdplanning van de eindexamens vastgesteld.  

 

3.2. De administratie stelt in samenspraak met de betreffende vakgroepvertegenwoordiger ten minste 

twaalf weken van tevoren een definitief tijdschema vast voor de praktische eindexamens.  

 

3.3. De student kan tot acht weken voor de geplande datum schriftelijk bij de vakgroepvertegenwoordiger 

/ studiecoördinator eventuele wensen ten aanzien van het tijdstip kenbaar maken.  

 

3.4. De studentenadministratie stelt in samenspraak met de betreffende vakgroepvertegenwoordiger ten 

minste zes weken van tevoren een definitief tijdschema vast voor de overige tentamens.  

 

artikel 4 Wijze van oproepen 

Bekendmaking van datum, tijd en plaats vindt plaats door middel van een schriftelijke oproep. Deze 

oproep wordt ten minste zes weken van tevoren verspreid door het studiesecretariaat.  

 

artikel 5 Examencommissie 

5.1. De examencommissie van het conservatorium wordt benoemd door het instellingsbestuur. 

 

5.2. Taken examencommissie: 

a. De examencommissie heeft tot taak het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens, en het 

bepalen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt voor het 

behalen van het diploma; 

b. De examencommissie stelt richtlijnen op voor de beoordeling van de tentamens en examens;  

c. De examencommissie wijst examinatoren aan voor het afnemen van de tentamens/examens en het 

beoordelen van de studenten; 

d. De examencommissie beslist over vrijstellingen, aanpassingen voor studenten met een 

functiebeperking en sancties bij fraude door studenten; 

e. De examencommissie reikt het getuigschrift uit en verleent namens het CvB de graad; 

f. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar functioneren 

 

artikel 6 Commissies der tentamens en examens 



6.1. De commissie voor het afnemen van een praktisch tentamen bestaat ten minste uit drie leden. Het 

voorzitterschap wordt bekleed door een lid van de examencommissie, dan wel een daartoe aangewezen 

examinator.  

 

6.2. De commissie voor het afnemen van een praktisch eindexamen bestaat uit ten minste vijf leden. Het 

voorzitterschap wordt bekleed door een lid van de examencommissie, of een daartoe door de 

examencommissie gemandateerde examinator..  

 

6.3 De commissie van het praktisch eindexamen van de Masteropleiding bestaat uit tenminste één 

externe deskundige. 

 

6.4. De commissie voor het afnemen van een mondeling tentamen bestaat uit ten minste twee leden.  

 

6.5. Indien de samenstelling van de commissie niet voldoet aan de voorwaarden, kan het tentamen of 

eindexamen niet plaatsvinden en dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk na één maand, een nieuwe 

gelegenheid geboden te worden waarop de kandidaat het tentamen dan wel eindexamen alsnog kan 

afleggen. In geval van overmacht kan, in overleg met de kandidaat, hiervan worden afgeweken. 

 

artikel 7 Individuele beoordelingen 

Individuele beoordelingen geschieden door de hoofdvakdocent aan het einde van het van het betreffende 

studiejaar. Het verantwoordelijke lid van de studieleiding of de vakgroepvertegenwoordiger ondertekent 

mede het verslagblad.  

 

artikel 8 De wijze van beraadslaging en stemming 

8.1. Bij een praktisch tentamen of toelatingsexamen stelt de voorzitter eerst vast of de kandidaat 

geslaagd is op grond van stemming. Vervolgens vindt mondeling beraad plaats, waarbij alle leden van de 

commissie mondeling commentaar geven.  

 

8.2. De voorzitter bepaalt vervolgens, in aanmerking genomen de discussie, de uitslag van het tentamen 

of toelatingsexamen.  

 

8.3. Bij een praktisch eindexamen geven de leden van de commissie, inclusief de voorzitter, eerst 

anoniem schriftelijk een beoordeling. Het gemiddelde dient als uitgangspunt voor de 

commissiebespreking met als doel het bepalen van het definitieve resultaat.  

 

8.4. Vervolgens vindt het beraad plaats waarbij alle leden van de commissie mondeling commentaar 

geven. Bij aanwezigheid van een extern commissielid krijgt deze als eerste het woord.  



 

8.5. De voorzitter stelt vervolgens, in aanmerking genomen de discussie en de gemiddelde resultaten van 

de schriftelijke stemming, de einduitslag voor het praktisch eindexamen vast.  

 

8.6. De voorzitter draagt zorg voor een zorgvuldige schriftelijke verslaglegging van de beraadslaging.  

 

8.7. De voorzitter beslist in het geval de stemmen staken.  

 

artikel 9 Uitslag examens 

9.1. De voorzitter draagt zorg voor het schriftelijk vastleggen van de uitslag.  

 

9.2. De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt. Voor de praktische toelatingsexamens geldt een andere 

regeling die is omschreven in de artikelen 14.6 en 15.6 van deze regeling.  

 

9.3. Indien tot een herkansing wordt besloten, draagt de vakgroepvertegenwoordiger zo snel mogelijk 

zorg voor de vaststelling van datum, tijd en plaats voor de herkansing.  

 

9.4. De voorzitter geeft de kandidaat een mondelinge samenvatting van de opmerkingen van de 

commissie.  

 

artikel 10 Vaststellen eindexamenprogramma 

10.1. Het programma van het praktisch eindexamen bachelor- en masteropleiding wordt ten minste vier 

weken voor de vastgestelde datum door een lid van de examencommissie op voordracht van de 

betreffende vakgroepvertegenwoordiger vastgesteld.  

 

10.2. Het eindexamenprogramma bachelor omvat ten minste veertig en ten hoogste vijftig minuten 

muziek.  

 

10.3. Het eindexamenprogramma masteropleiding muziek, afdeling klassiek bestaat uit een concert van 

tussen de zeventig en vijfenzeventig minuten muziek met een pauze. Het eindexamenprogramma 

masteropleiding muziek, afdeling jazz bestaat uit een concert van veertig tot vijftig minuten muziek. Het 

eindexamenprogramma masteropleiding opera bestaat uit een rol in een productie van deze opleiding. In 

die gevallen waarbij sprake is van een studieprogramma dat zich niet goed leent om door middel van een 

concert te worden afgesloten, besluit de examencommissie op voordracht van de student en de 

vakgroepvertegenwoordiger over de wijze waarop het eindexamen plaatsvindt.  

 



10.4. Per vakgroep staan de eisen met betrekking tot het te spelen repertoire in de studiegids 

omschreven.  

 

artikel 11 Ziekte en calamiteiten 

11.1. In geval van verhindering wegens ziekte dient een doktersattest overlegd te worden. De melding 

van de verhindering dient plaats te vinden bij de studentenadministratie en bij de voorzitter van de 

betreffende commissie der examinatoren.  

 

11.2. De vakgroepvertegenwoordiger bepaalt in overleg het tijdstip waarop het tentamen of het praktisch 

eindexamen alsnog zal worden afgelegd.  

 

11.3. In geval van overige calamiteiten beslist de examencommissie in overleg met de 

vakgroepvertegenwoordiger hoe en wanneer het tentamen of het praktisch eindexamen alsnog kan 

worden afgelegd.  

 

artikel 12 Voorwaarden voor inschrijving  

12.1. Om ingeschreven te kunnen worden voor de opleiding moet, conform artikel 7.26a van de WHW, 

een toelatingsexamen met goed gevolg zijn afgelegd. De samenstelling van het toelatingsexamen staat 

per hoofdvak beschreven op de website.  

 

12.2. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de kandidaat, conform artikel 7.24 van de WHW, in 

het bezit zijn van een diploma havo, vwo of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig of hoger 

niveau. Ook bezitters van een diploma van een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding 

als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, kunnen worden 

toegelaten. Komt men door het ontbreken van een vereist diploma niet voor toelating in aanmerking, dan 

kan, conform artikel 7.29 lid 1 en 2 van de WHW, bij positief resultaat van het in het eerste lid van artikel 

7.29 WHW gestelde onderzoek naar de geschiktheid voor het volgen van het onderwijs aan het 

conservatorium, toch toelating plaatsvinden indien de kandidaat: 

- in het bezit is van minimaal diploma VMBO, theoretische leerweg of 

- ouder is dan 21 jaar  

 (in bijzondere gevallen - dit ter beoordeling van de examencommissie - kan van deze leeftijd of diploma-

eis worden afgeweken) 

 

artikel 13 Taaleisen  

Voor niet Nederlands- of Engelstalige buitenlandse studenten geldt een eis voor de beheersing van de 

Engelse taal. Deze eisen zijn nader uitgelegd op de website. 

 



artikel 14 Het toelatingsexamen bachelor 

14.1. Het toelatingsexamen wordt afgenomen door een selectiecommissie bestaande uit ten minste drie 

leden. Het voorzitterschap wordt bekleed door de vakgroepvertegenwoordiger.  

 

14.2. Het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte 

waarin het muzikaal voorstellingsvermogen en de theoretische kennis en vaardigheden van de kandidaat 

worden getoetst en een praktisch gedeelte waarin de specifieke vaardigheid ten aanzien van het 

hoofdvak wordt getoetst. Voorts wordt een inschatting gemaakt van de kans dat het eindexamen bachelor 

behaald kan worden.  

Afhankelijk van het hoofdvak kan het toelatingsexamen meer onderdelen bevatten. Ook kan voorselectie 

deel uitmaken van het toelatingsexamen. Dit staat beschreven op de website.  

 

14.3. Voor toelating tot de bacheloropleiding moeten beide aspecten voldoende zijn. Herkansing van een 

van de onderdelen van het toelatingsexamen is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, dit ter 

beoordeling door de artistieke leiding.  

 

14.4. De toelatingseisen worden per hoofdvak vastgesteld door de vakgroep en op de website 

gepubliceerd.  

 

14.5. Het aantal toe te laten kandidaten wordt per sectie vooraf door de directie vastgesteld. Onder dit 

getal is plaatsing zonder meer mogelijk. Definitieve toelating vanuit de wachtlijst vindt plaats op besluit 

van de artistieke leiding. De vakgroep geeft de volgorde van prioriteit van kandidaten op de wachtlijst 

aan.  

 

14.6. De uitslag van het toelatingsexamen bachelor kan zijn: 

- afgewezen 

- toelaatbaar vooropleiding 

- toelaatbaar bacheloropleiding 

 

14.7. De voorzitter deelt de kandidaat direct na afloop van het toelatingsexamen de uitslag mondeling 

mee. De artistieke leiding draagt zorg voor het inlichten van de kandidaten over definitieve toelating.  

 

14.8. De artistieke leiding beslist na alle toelatingsexamens van de betreffende vakgroep over de 

definitieve toelating van toelaatbaar verklaarde kandidaten.  

 

artikel 15 Het toelatingsexamen masteropleiding 

15.1. Voor kandidaten die al studeren aan het Conservatorium van Amsterdam, die zich aanmelden voor 



de masteropleiding, geldt het eindexamen van de bacheloropleiding tevens als toelatingsexamen voor de 

masteropleiding.  

 

15.2. Kandidaten voor de masteropleiding dienen tegelijk met hun aanmelding voor het toelatingsexamen 

een individueel studieplan voor de masteropleiding in te dienen. Het studieplan vormt een onderdeel van 

de beoordeling van het toelatingsexamen. 

 

15.3. Kandidaten die niet aan het Conservatorium van Amsterdam studeren, dienen een concert van 

vijftig minuten muziek voor te bereiden conform de eindexameneisen die aan het Conservatorium van 

Amsterdam gehanteerd worden. De commissie maakt op het toelatingsexamen een keuze uit het 

voorbereide repertoire.  

 

15.4. Indien het eindexamen bachelor tevens het toelatingsexamen voor de masteropleiding vormt, wordt 

de beraadslaging over het resultaat van het examen eerst afgerond. Vervolgens beslist de commissie 

over de toelaatbaarheid tot de masteropleiding.  

 

15.5. Het aantal toe te laten kandidaten wordt per sectie vooraf door de directie vastgesteld. Onder dit 

getal is plaatsing zonder meer mogelijk. Definitieve toelating vanuit de wachtlijst vindt plaats op besluit 

van de artistieke leiding. De vakgroep geeft de volgorde van prioriteit van kandidaten op de wachtlijst 

aan.  

 

15.6. De uitslag van het toelatingsexamen masteropleiding kan luiden: 

- afgewezen  

- toelaatbaar masteropleiding 

 

15.7. De voorzitter deelt de kandidaat direct na afloop van het toelatingsexamen de uitslag mondeling 

mee. De artistieke leiding draagt zorg voor het inlichten van de kandidaten over definitieve toelating. 

 

artikel 16 Overige kwesties 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de examencommissie.  

 

artikel 17 Vaststelling en inwerkingtreding 

Deze gewijzigde regeling is vastgesteld door de Examencommissie van het Conservatorium van 

Amsterdam op <datum> na consultatie van de opleidingscommissie op 5 oktober 2015 en treedt met 

terugwerkende kracht per 1 september 2015 in werking. 

 


