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WELKOM!

Welkom bij de open dag van de Opleiding Docent Muziek (ODM). 
Deze opleiding daagt je uit op muzikaal en didactisch vlak. 
Je maakt creatief kennis met uiteenlopende muziekstijlen op het gebied van 
pop, jazz, klassieke muziek en wereldmuziek. Je leert muzikale en didactische 
vaardigheden die je gaat gebruiken in de stages en het latere beroepenveld. 
Kennismaken met onderwijskundige theorieën en muziektheorie vormen een 
belangrijk deel van de opleiding. De dynamische stad Amsterdam met haar vele 
concertpodia en het grote aanbod van scholen en educatieve instellingen zorgen 
voor een spannende leeromgeving. 

Leuk om te weten
De docentenopleiding muziek aan het CvA is voor het zesde jaar 
op rij beoordeeld als top-opleiding in de Keuzengids. 
Daar zijn we natuurlijk enorm trots op! Zie ook http://keuzegids.nl

CONTACTINFORMATIE

Studieleider:   Adri Schreuder  adri.schreuder@ahk.nl
Coördinator Studiezaken: Femke Temmink  femke.temmink@ahk.nl 

Conservatorium van Amsterdam
t.a.v. opleiding docent muziek
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam

Op onze website vind je uitgebreide informatie over de studie, de 
aanmeldprocedure, het toelatingsexamen en bijvoorbeeld projecten die onze 
studenten hebben gedaan. www.conservatoriumvanamsterdam.nl 

CONCERTEN OPEN DAG
Zie voor de programmering van de concerten de programmaboekjes 
‘Klassiek’ & ‘Jazz’



INFORMATIERONDES
 

OPLEIDING DOCENT MUZIEK

Informatieronde 1 11.30-12.30 uur  Lokaal 7.08
Informatieronde 2 14.00-15.00 uur  Lokaal 7.08

Kennismaking en 12.45-13.45 uur   Lokaal 7.08 &
presentaties  15.00-16.00 uur  Lokaal 7.06

Adri Schreuder - studieleider Opleiding Docent Muziek
Edwin Paarlberg - theoriedocent Opleiding Docent Muziek
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INFORMATIE OPLEIDING DOCENT MUZIEK

DE MEELOOPDAGEN

Om een beeld te krijgen van de verschillende vakken en de sfeer binnen de 
Opleiding Docent Muziek, kun je meelopen met studenten en lessen volgen. 
Je kunt je opgeven via email bij femke.temmink@ahk.nl,
Een week vooraf ontvang je een uitnodiging met het definitieve programma.     

Dinsdag 4 februari 2020  Woensdag 5 februari 2020
Vakdidactiek    Wereldmuziek
Onderwijskunde    Koor en Ensembles
Poplessen     

    
AANMELDEN VOOR HET TOELATINGSEXAMEN 

Je kunt je tot 2 april 2020 aanmelden voor het toelatingsexamen ODM. 
Dit kan alléén via de website van het Conservatorium van Amsterdam (zie tab 
‘toelating’).

N.B.: Aanmelden voor het toelatingsexamen via Studielink is niet mogelijk.
De toelatingsexamens theorie zijn op 6, 7 of 8 april. 
De toelatingsexamens praktijk zijn op 14, 15 of 16 april. 

OPTREDENS

Tip: eind juni vind het concert ‘Met Slag en Wimpel’ plaats waar alle studenten van 
de opleiding aan meewerken. De vierdejaars studenten dirigeren het koor en de 
ensembles. Je bent van harte welkom om te komen luisteren! 
Zaterdag 20 juni, aanvang 19.30u, Bernard Haitinkzaal. 

In de projectweek van februari presenteren de studenten hun eigen nummers en 
covers. Openbaar, dus kom vooral langs!
Vrijdag 14 februari, aanvang 19.30u, Jam Studios Amsterdam. 

Via Facebook delen we ook de andere openbare evenementen. 


