
Verloop van het examen

•  De deelnemers van het examen dienen 5 minuten voor 

aanvang van het examen aanwezig te zijn bij de ingang 

van de examenruimte. Ze dienen hier te wachten totdat 

ze binnen gevraagd worden. 

•  Het examen is alleen toegankelijk voor deelnemer en 

docent. 

•  Bij overschrijding van de toegestane speelduur kan de 

juryvoorzitter ingrijpen. Ook bewaakt de juryvoorzitter 

de procedure tijdens de jurering. 

•  Na het examen verlaat de deelnemer de ruimte en krijgt 

de docent van de deelnemer kort de gelegenheid om 

een toelichting te geven op de ontwikkeling van het 

afgelopen jaar. 

•  De docent van de leerling en/of de correpetitor vormen 

geen onderdeel van de jury en worden verzocht om de 

ruimte na een eventuele toelichting te verlaten. 

•  De juryleden benaderen deelnemers en hun ouders niet 

op eigen titel. 

Examen

•  Het examen dient als afsluiting/evaluatie van het school-

jaar

• De speelduur is maximaal 10 tot 15 minuten. 

•  De jury kan een keuze maken uit het totale speelpro-

gramma van een deelnemer. 

•  Voor het examen geldt dat de gekozen muziekstukken 

in overeenstemming moeten zijn met het niveau van de 

deelnemer. 

Beoordeling 

•  De jury bestaat bij het examen uit minimaal 3 leden 

waarvan 1 onafhankelijk lid. Een jurylid is onafhankelijk 

als deze niet betrokken is bij de uitvoer van het talent-

programma van de stichting. 

•  Een leerling of familielid van een jurylid wordt door dit 

lid niet beoordeeld. 

•  De correpetitor en docent van de leerling kan na het 

overgangsexamen door de jury gevraagd worden om 

een beeld te geven van de muzikale ontwikkeling van de 

deelnemer. Daarna verlaten correpetitor en docent de 

ruimte. 

• De juryberaadslaging is besloten. 

•  De jury geeft na het examen een korte, schriftelijke 

motivatie die zal worden voorgelezen aan deelnemer, 

docent, ouders en eventueel correpetitor. 

•  De uitspraak van de jury is bindend en er kan niet met 

derden over worden gediscussieerd. 

•  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, be-

slist de jury bij meerderheid van stemmen. Bij een gelijk 

aantal stemmen beslist de voorzitter. 

Beoordelingscriteria 

•  De ontwikkeling die de deelnemer laat zien ten opzichte 

van de start van het cursusjaar. 

•  De ontwikkelbaarheid van de leerling. Het eindniveau 

van het talentprogramma is toelatingsexamen muziek-

vakopleiding. 

•  De muzikale en technische ontwikkeling, samenspel/ 

podiumpresentatie en muziektheorie. 

Akkoord 

Bij deelname aan het examen gaat de leerling akkoord 

met het reglement en is op de hoogte van de inhoud van 

het reglement. 
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