
DOMEIN MUZIEK:KLASSIEKE &    
   OUDE MUZIEK 

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: KLASSIEKE & OUDE MUZIEK 
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


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

                                                                  GRAAD 1: KLASSIEKE EN OUDE MUZIEK

jaar 1 muziekinitiatie

jaar 2 muziekinitiatie

                                                                  GRAAD 2: KLASSIEKE EN OUDE MUZIEK

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)



GRAAD 3: KLASSIEKE & OUDE MUZIEK 
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.


*in de derde graad kunnen leerlingen opteren om ipv. mcv het vak compositie klassiek te 
volgen of muziektheorie, of mcv+ na overleg met betrokken leerkrachten. 

OPTIES GROEPSMUSICEREN  

                                                                  GRAAD 3: KLASSIEKE EN OUDE MUZIEK

jaar 1 -mcv gekoppeld aan de optie*

-instrument gekoppeld aan de optie

-groepsmusiceren gekoppeld aan de optie

jaar 2 -mcv gekoppeld aan de optie*

-instrument gekoppeld aan de optie

-groepsmusiceren gekoppeld aan de optie

jaar 3 -mcv gekoppeld aan de optie*

-instrument gekoppeld aan de optie

-groepsmusiceren gekoppeld aan de optie

OPTIE GROEPSMUSICEREN 
VOCAAL

GROEPSMUSICEREN 
INSTRUMENTAAL

GROEPSMUSICEREN 
BGP

KLASSIEK koor-!vocaal ensemble! kamermuziek- 

pré-orkest-

symfonisch orkest

hedendaagse muziek( in 
overleg met leerkracht)

enkel voor 
klavierinstrumenten en 
gitaar

OUDE MUZIEK nvt ensemble oude muziek enkel voor 
klavierinstrumenten



GRAAD 4: KLASSIEKE & OUDE MUZIEK 

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.


KEUZEVAKKEN GRAAD 4 VERTOLKEND 

-groepsmusiceren vocaal klassiek/oud 
-groepsmusiceren instrumentaal klassiek/oud 
-begeleidingspraktijk ( enkel klavier en gitaar) 
-compositie (klassiek) 
-muziektheorie 
-muziekgeschiedenis 
-mcv + 
-2e instrument: in overleg, afhankelijk van de mogelijkheden. 
-begeleidingspraktijk (enkel klavier en gitaar) 

KEUZEVAKKEN GRAAD 4 CREEREND 

-compositie (klassiek) (componeren en arrangeren) 
-muziektheorie 
-muziekgeschiedenis 
-mcv (+) 
-begeleidingspraktijk ( enkel klavier en gitaar) 

                                                                  GRAAD 4: MUZIEK, VERTOLKEND MUZIKANT

jaar 1 -instrument gekoppeld aan de optie

-keuzevak

jaar 2 -instrument gekoppeld aan de optie

-keuzevak

jaar 3 -instrument gekoppeld aan de optie

-keuzevak

4e GRAAD: MUZIEK, CREËREND  MUZIKANT

jaar 1 -instrument of composite( klassiek)  

-keuzevak 


jaar 2 -instrument of composite( klassiek)  

-keuzevak 


jaar 3 -instrument of composite(klassiek)  

-keuzevak 




KORTLOPENDE STUDIERICHTINGEN 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.


! elk vak van de tweede tot de  vierde graad binnen het domein kan als keuzevak. 

los van het reguliere traject kunnen cursisten vanaf dit schooljaar opteren om een 
kortlopende studierichting te volgen. Deze studierichtingen lopen over een periode van 3 
jaar, met telkens 1 lestijd van 120 minuten. 

                                   kortlopende studierichting  : specialisatie

jaar 1 -keuzevak 1

-keuzevak 2

jaar 2 -keuzevak 1

-keuzevak 2

Kortlopende studierichting: muziekcultuur

jaar 1 -muziekcultuur (120 min)

jaar 2 -muziekcultuur (120 min)

jaar 3 -muziekcultuur (120 min)



voor de kortlopende studierichtingen muziekcultuur en muziekgeschiedenis 
is geen voorkennis vereist. 

INSTRUMENTENLIJST 

accordeon                     gitaar	 	 	 althoorn	 	 klavecimbel 

blokfluit	 	    harp 		 	 	 bariton		 	 orgel

traverso                         fagot		 	 	 trombone	 	 piano

altviool 	 	    engelse hoorn	 	 tuba     	 	 slagwerk(ritmisch)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 slagwerk (melodisch)

cello                               hobo		 	 	 eufonium	 	 zang

contrabas	 	    klarinet	 	 	 hoorn	 	 	 piccolo 

viool	 	 	    saxofoon	 	 	 cornet	 	 	 sopraansax

dwarsfluit                       tenorsax	 	 	 trompet                       bugel

basklarinet                     altfluit                                   basfluit                       natuurhoorn


Kortlopende studierichting: muziekgeschiedenis

jaar 1 muziekgeschiedenis (120 min)

jaar 2 muziekgeschiedenis (120 min)

jaar 3 muziekgeschiedenis (120 min)


