
DOMEIN MUZIEK:  
FOLK & WERELDMUZIEK 

GRAAD 1: MUZIEKINITIATIE 
De eerste graad is toegankelijk voor leerlingen vanaf 6 jaar.

De eerste graad bestaat uit 1 wekelijkse lestijd. (60 min.)


GRAAD 2: FOLK & WERELDMUZIEK 

De tweede graad is toegankelijk voor leerlingen vanaf 8 jaar. Deze graad loopt over een periode 
van 4 jaar, met 3 wekelijkse lestijden. De opleidingsstructuur voor de 2e graad bestaat uit 3 
peilers: 


-Muzieklab:Muzikale en culturele vorming algemeen (mcv)

-Muzieklab: Groepsmusiceren vocaal/instrumentaal

-Instrument gekoppeld aan de optie


                                                                  GRAAD 1: INITIATIE

jaar 1 muziekinitiatie

jaar 2 muziekinitiatie

                                                                  GRAAD 2: FOLK & WERELDMUZIEK

jaar 1 -Instrument gekoppeld aan de optie

-Muzieklab (mcv)

-Muzieklab (groepsmusiceren)

jaar 2 -Instrument gekoppeld aan de optie

-Muzieklab (mcv)

-Muzieklab (groepsmusiceren)

jaar 3 -Instrument gekoppeld aan de optie

-Muzieklab (mcv)

-Muzieklab (groepsmusiceren)

jaar 4 -Instrument gekoppeld aan de optie

-Muzieklab (mcv)

-Muzieklab (groepsmusiceren)



!!! het traject van de tweede graad voor volwassenen bestaat uit 3 jaar. 

GRAAD 3: FOLK & WERELDMUZIEK 

De derde graad is toegankelijk na het behalen van de competenties nodig om te slagen voor de 
eindproef van de tweede graad. De derde graad loopt over een periode van 3 jaar en kent 3 
wekelijkse lestijden.


opties voor groepsmusiceren binnen deze studierichting zijn:


-vocaal folkensemble

-instrumentaal folkensemble


-ensemble wereldmuziek


GRAAD 4: FOLK & WERELDMUZIEK 

De vierde graad is toegankelijk na het behalen van de competenties nodig om te slagen voor de 
eindproef van de derde graad. De vierde graad loopt over een periode van 3 jaar en kent 2 
wekelijkse lestijden.


opties voor groepsmusiceren binnen deze studierichting zijn:


vocaal folkensemble

-instrumentaal folkensemble


-ensemble wereldmuziek


                                                                  GRAAD 3: FOLK & WERELDMUZIEK

jaar 1 -mcv folk & wereldmuziek

-instrument gekoppeld aan de optie

-groepsmusiceren folk en wereldmuziek

jaar 2 -mcv folk & wereldmuziek

-instrument gekoppeld aan de optie

-groepsmusiceren folk en wereldmuziek

jaar 3 -mcv folk & wereldmuziek

-instrument gekoppeld aan de optie

-groepsmusiceren folk en wereldmuziek

                                                                  GRAAD 4: VERTOLKEND MUZIKANT

jaar 1 -instrument folk en wereldmuziek

-groepsmusiceren Folk en wereldmuziek

jaar 2 -instrument folk en wereldmuziek

-groepsmusiceren Folk en wereldmuziek

jaar 3 -instrument folk en wereldmuziek

-groepsmusiceren Folk en wereldmuziek



KORTLOPENDE STUDIERICHTING MUZIEK: 

Naast het reguliere traject kunnen cursisten paralel met of na de 4e graad opteren voor een 
richting specialisatie. Deze richting loopt over een periode van 2 jaar, met 2 wekelijkse lestijden.


Keuzevakken voor de studierichting folk en wereldmuziek zijn:


-mcv folk en wereldmuziek

-instrument gekoppeld aan de optie


-groepsmusiceren vocaal

-groepsmusiceren instrumentaal


INSTRUMENTENLIJST FOLK 

diatonische accordeon 
chromatische bandoneon 

blokfluit 
doedelzak  
folkgitaar 
folkzang 
folkviool 

saz 
ud 

Mandoline 

                     KORTLOPENDE STUDIERICHTING: FOLK & WERELDMUZIEK

jaar 1 -keuzevak 1

-keuzevak 2

jaar 2 -keuzevak 1

-keuzevak 2


