
 

 

DOMEIN MUZIEK:JAZZ-POP-ROCK 
 
 
 
 
 

GRAAD 1: MUZIEKINITIATIE 
 
De eerste graad is toegankelijk voor leerlingen vanaf 6 jaar. 
De eerste graad bestaat uit 1 wekelijkse lestijd. (60 min.) 
 
 
 

                                                                  GRAAD 1: JAZZ-POP-ROCK 

jaar 1 muziekinitiatie 

jaar 2 muziekinitiatie 

 
 
 
 

 
GRAAD 2: MUZIEK-JPR 

 
 
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:  
 
-Muzikale en culturele vorming algemeen (mcv) 
-Groepsmusiceren vocaal/instrumentaal (onderdeel muzieklab) 
-Instrument gekoppeld aan de optie 
 
 

                                                                  GRAAD 2: JAZZ-POP-ROCK 

jaar 1 -mcv 
-instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren 

jaar 2 -mcv 
-instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren 

jaar 3 -mcv 
-instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren 

jaar 4 -mcv 
-instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren 

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



 

 

 
 

GRAAD 3: MUZIEK-JPR 
 
 
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. 
 
 

                                                                  GRAAD 3: JAZZ-POP-ROCK 

jaar 1 -mcv jazz-pop-rock 
-instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren jazz-pop-rock 

jaar 2 -mcv jazz-pop-rock 
-instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren jazz-pop-rock 

jaar 3 -mcv jazz-pop-rock 
-instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren jazz-pop-rock 

 
 

opties voor groepsmusiceren binnen deze studierichting zijn: 
 

-JazzPoprock Choir 
                                                               -Bigband 

    -JazzPopRock Combo 
 

Leerlingen Zang starten in 3.1 in het JPR Choir, leerlingen instrument starten in 3.1 in een JPR  
   Combo.  
   Tijdens het verdere traject dat loopt over de derde en vierde graad, wordt er door de leerkrachten      
   bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de leerlingen zang in een JPR Combo of de Bigband en  
    wat de mogelijkheden zijn voor de leerlingen instrument in de Bigband.  

 
 

 
 
 
 
 

GRAAD 4: MUZIEK-JPR 
 
 
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. 
De leerling kan kiezen om de richting Vertolkend Muzikant of de richting Creërend Muzikant te 
volgen, deze keuze gebeurt in samenspraak met de leerkrachten.  
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                  GRAAD 4: JAZZ-POP-ROCK, VERTOLKEND MUZIKANT 

jaar 1 -instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren gekoppeld aan de optie 

jaar 2 -instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren gekoppeld aan de optie 

jaar 3 -instrument gekoppeld aan de optie 
-groepsmusiceren gekoppeld aan de optie 

 
 

De leerkrachten bekijken in samenspraak met de leerling welke van de volgende mogelijkheden  
   het best aansluit bij het profiel van de leerling.  
 

opties voor groepsmusiceren binnen deze studierichting zijn: 
 

-Vocaal Ensemble 
                                                                -Bigband 
                                                                -JazzPopRock Combo 
 
 

                                                                  GRAAD 4: JAZZ-POP-ROCK, CREËREND MUZIKANT 

jaar 1 -compositie gekoppeld aan de optie 
-instrument / groepsmusiceren gekoppeld aan de 
optie 

jaar 2 -compositie gekoppeld aan de optie 
-instrument / groepsmusiceren gekoppeld aan de 
optie 

jaar 3 -compositie gekoppeld aan de optie 
-instrument / groepsmusiceren gekoppeld aan de 
optie 

 
 

 
 
 

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

                                          SPECIALISATIEGRAAD 
: 

JAZZ-POP-ROCK 

jaar 1 -keuzevak 1 
-keuzevak 2 

jaar 2 -keuzevak 1 
-keuzevak 2 

 
 



 

 

 
 

Keuzevakken voor de studierichting Jazz-pop-rock zijn: 
 

-MCV jazz-pop-rock 
-instrument gekoppeld aan de optie 

-groepsmusiceren vocaal 
-groepsmusiceren instrumentaal 

-compositie JazzPopRock 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTENLIJST JAZZ-POP-ROCK 
 
 
 

basgitaar 
elektrische gitaar 

contrabas 
dwarsfluit 
saxofoon 

piano 
klarinet 

koperblazers (trombone, trompet, bugel, bastuba) 
slagwerk (drums) 

zang 
viool 

 


