
Algemeen

1    De opleiding die gegeven wordt binnen stichting  

Muziektalent Almere zoals beschreven bij de leerroutes 

van het onderwijsprogramma en is vastgesteld door het 

bestuur op juli 2021 

2    De dagelijks leiding van stichting Muziektalent Almere is 

in handen van de projectcoördinatoren. 

3    Het onderwijs vormt een samenhangend geheel met uit-

zondering van de contractstudie “theorie” die wel apart 

kan worden gevolgd, zoals beschreven in de leerroutes 

van ons onderwijsprogramma.

4    Docenten verrichten hun werkzaamheden op basis van 

een overeenkomst, waarin is opgenomen het te ver-

richten werk en de daarbij behorende spelregels en ook 

tegen welke vergoeding zij hun werk zullen verrichten.

5    Hoofdvakdocenten zijn gespecialiseerd in het lesgeven 

aan jong muzikaal talent.

Aanmelden

1    Wie wil worden toegelaten, zal zich eerst moeten 

aanmelden. De aspirant leerling meldt zich aan met het 

aanmeldingsformulier dat via de website van Muziekta-

lent Almere is te downloaden.

2   De aspirant leerling schrijft een korte motivatie; hierin 

legt hij/zij uit waarom hij naar een jong talent opleiding 

wil en waarom naar de opleiding van Muziektalent Almere. 

Het ingevulde document wordt per mail verstuurd naar 

de stichting Muziektalent Almere.

3   Na de aanmelding te hebben ontvangen, worden de 

kandidaten per mail op de hoogte gebracht.

Auditie – zie auditiereglement

Plaatsing

Als de uitslag van de auditie positief is, kan de kandidaat 

geplaatst worden. De ouders krijgen een mail waarin is  

opgenomen informatie over de start van de opleiding, 

financiële informatie, het onderwijsprogramma, het onder-

wijs- en examenreglement en het huishoudelijk reglement. 

De ouders wordt gevraagd in te stemmen met de 

reglementen en met de financiële verplichtingen. 

Examens – zie examenreglement

1   In januari en in juli wordt de vooruitgang in het hoofdvak 

getoetst in de vorm van een speelexamen. De kennis 

van de muziektheorie wordt apart getoetst.

2   De toets onderdelen bij de theorie zijn muziektheorie en 

solfège (schriftelijk en mondeling). 

3   Voor iedere leerling wordt een overzicht gemaakt van 

de behaalde resultaten. Dit overzicht krijgt de leerling. 

De niveaugroep wordt meegedeeld voor de volgende 

periode. 

4   Toetsing van de ontwikkelingen in het hoofdvak  

geschiedt door een examencommissie van tenminste 

drie leden, die in meerderheid bestaan uit docenten 

en in minderheid uit externe deskundigen. De artistiek 

leider stelt de commissie en het rooster van de  

examens samen.

Beroep

Iedere leerling heeft het recht in beroep te gaan tegen 

beslissingen die door de instelling zijn genomen.
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