
STEEKKAART  SEMINARIE MUZIEK 

Voor wie?

Wie nieuwsgierig is naar verschillende facetten van muziek 
en veel met muziek bezig is. Dit kan zowel op een passieve 
(luisteren) als actieve (zelf muziek maken) manier zijn. 
Kunnen zingen en/of een instrument kunnen bespelen is 
een vereiste.  
ze van het vijfde jaar. 
 

Aantal lesuren in de 3de  graad? In het vijfde jaar : 2 uur in blok 
In het zesde jaar: 1 uur over het hele schooljaar 

Jouw profiel? 

Je bent erg geïnteresseerd in muziek en al zijn facetten. Dat 
wil zeggen dat je een bredere horizon wil creëren op 
muzikaal vlak. Je staat open om kennis te maken met 
verschillende muziekgenres. Je durft grenzen verleggen. Je 
wilt graag muziek leren analyseren en je mening leren 
onderbouwen. Vocaal en instrumentaal musiceren (voor 
publiek) schrikt je niet af. Je gaat ook zorgen voor de 
muzikale omkadering tijdens de vieringen in de kerk.  

Jouw eventuele verdere 
studieloopbaan? 

Je wilt verder studeren in culturele of kunstzinnige 
richtingen zoals kunstwetenschappen, culturele studies, 
sociaal – cultureel werk, lerarenopleiding (muzische 
vorming of muziek)... of je wil een specifieke 
muziekopleiding doen zoals musicologie, muziektherapie, 
een instrument...  

Welke onderwerpen worden er 
bestudeerd? 

• Improviseren  
• Stemvorming (basis)  
• Muziek en geschiedenis  
• Muziek en film  
• Hoe maak je een eigen nummer  
• Onbekende instrumenten in de kijker (door gastsprekers)  
• Inzoomen op verschillende (hedendaagse) muziekgenres  
• Kritisch luisteren naar muziek  
• Vocaal en instrumentaal musiceren  

Wat is het seminarie niet?

Wat is het seminarie niet?  
 • We gaan niet alleen maar musiceren  
 • Het is niet louter muziekgeschiedenis  

Hoe wordt er gewerkt? 

Je krijgt een zelfgemaakte cursus die bestaat uit 
verschillende werkblaadjes. Daarnaast wordt er regelmatig 
vocaal en/of instrumentaal gemusiceerd op diverse 
manieren. Vaak wordt het musiceren gekoppeld aan 
theorie.  

Hoe wordt er geëvalueerd? 

Je krijgt per semester een semesteropdracht. Dit kan een 
presentatie zijn over een bepaald onderwerp of een 
musiceeropdracht. Daarnaast krijg je doorheen het jaar 
andere kleinere taken die gequoteerd worden. Je wordt ook 
beoordeeld op je inzet tijdens de lessen. 


