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Talentprogramma’s Muziek onderbouw:   MuziekTalent 

 

 

MuziekTalent is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs, met een 

meer dan gemiddeld muzikaal niveau die graag extra tijd willen steken in musiceren, zichzelf op 

muzikaal gebied verder willen ontplooien en eventueel een vervolgopleiding muziek ambiëren. 

 

MuziekTalent is een aanvulling op de muzieklessen bij een muziekschool en/of privé-docent en dient 

niet ter vervanging hiervan.  

 

MuziekTalent laat leerlingen kennis maken met alle aspecten van muziek en de mogelijke 

vervolgopleidingen.  

 

MuziekTalent wordt gecoördineerd door mw. Renée Joosten, mw. Astrid Ruijters en dhr. Marcel van 

Montfort en wordt vormgegeven en gedoceerd door muziekdocenten van het Bonnefanten College 

en Bernard Lievegoed College, waaronder een docent van Conservatorium Maastricht (tevens 

coördinator van de Junior trajecten binnen Conservatorium Maastricht). Daarnaast zijn er ieder jaar 

studenten van Conservatorium Maastricht betrokken bij MuziekTalent.  

 

MuziekTalent werkt samen met Conservatorium Maastricht. Deze samenwerking is vastgelegd in een 

samenwerkingsverband met Conservatorium Maastricht (Hogeschool Zuyd). Het programma van 

MuziekTalent sluit aan op de juniortrajecten binnen Conservatorium Maastricht. Voor diverse 

activiteiten en workshops wordt de samenwerking met andere mbo- én hbo- vervolgopleidingen 

muziek, muziekscholen en verenigingen in de omgeving gezocht.  

 

MuziekTalent is een voorportaal van de Vooropleidingen Muziek in de bovenbouw Havo en Vwo: de 

Vooropleiding voor het Conservatorium (junior Conservatorium Maastricht) en het voortraject 

Pop/Rock.  

 

MuziekTalent bestaat uit een heterogene groep van leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 en biedt 

differentiatie en maatwerk.  

 

MuziekTalent bestaat uit vier lesuren per week. Het lesaanbod bestaat uit muziektheorie,  

gehoortraining, musiceren, componeren en performen. De lessen worden vormgegeven op basis van 

en toewerkend naar de gestelde eisen van een auditie aan een muziekvervolgopleiding. Naast de 

lessen vinden er diverse activiteiten, workshops en voorstellingen op school en buiten school plaats. 

Ook worden er op regelmatige basis performancemogelijkheden aangeboden en is er aandacht voor 

beroepsoriëntatie. Leerlingen uit leerjaar drie krijgen twee van de vier lesuren apart les en werken 

hierin aan hun individuele muzikale ontwikkeling en eventuele voorbereiding voor een van de 

vooropleidingen in de bovenbouw.  

 

MuziekTalent valt deels binnen de reguliere lesuren van de middelbare school. Door het 

samenwerkingsverband met Conservatorium Maastricht mag er gebruik worden gemaakt van 

vrijstellingen via de DAMU-regeling (verstrekt vanuit de overheid aan VO-scholen verbonden aan een 

HBO vervolgstudie Dans en/of Muziek https://stichtingdamu.nl/ ). Deelnemende leerlingen 

ontvangen voor MuziekTalent een beoordeling op het rapport. Tevens worden de ontwikkelingen 

bijgehouden in het Plusdocument.   

https://stichtingdamu.nl/
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MuziekTalent vindt plaats op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14:20 – 16:10. De leerlingen van leerjaar 

drie hebben in plaats van de vrijdagmiddag op donderdagmiddag les. (de lesmomenten kunnen in het 

volgende schooljaar gewijzigd worden). Als locatie wordt er afwisselend lesgegeven op het 

Bonnefanten College en Bernard Lievegoed College alsmede externe locaties bij kunstinstellingen in 

Maastricht. Rooster technisch wordt er rekening gehouden met de fietsafstand. Deelnemende 

leerlingen worden daarom zoveel mogelijk per leerjaar in 1 klas geplaatst.  

 

MuziekTalent is mogelijk na een auditie. De richtlijnen voor de auditie zijn te vinden op de website. 

De leerlingen worden beoordeeld op basis van muzikaliteit, talent en ontwikkelperspectief 

betreffende muzikaal gehoor. De beoordeling gebeurt door muziekdocenten van Bonnefanten 

College Maastricht en betrokken partners van de vervolgopleidingen Muziek, waaronder de  

coördinator van het Junior Conservatorium van Conservatorium Maastricht. Aan het einde van ieder 

leerjaar wordt er op basis van het afgeronde schooljaar bekeken of deelname aan MuziekTalent 

voortgezet kan worden.  

 

MuziekTalent-deelnemers ontvangen een backstagepass waarmee ze in tussenuren en voor- en na 

schooltijd zelfstandig mogen repeteren in de muzieklokalen en studio’s.   

 

MuziekTalent vraagt een eigen bijdrage van ouders van  € 150,- per schooljaar*. Uit deze bijdrage 

worden o.a. de activiteiten, workshops, performancemogelijkheden en excursies betaald. Bij 

leerlingen die deze bijdrage niet kunnen betalen, kunnen wij ondersteunen bij een aanvraag voor 

vergoeding via het Jeugd cultuurfonds. 

 

MuziekTalent is de afgelopen drie schooljaren mogelijk gemaakt door een deel van de Subsidie via 

stichting DOOR. Sinds schooljaar 2020/2021 wordt muziekTalent ook gesteund door de Rotary club 

Maastricht.  

 

Inschrijven voor MuziekTalent kan via het inschrijfformulier op 

https://www.bonnefantencollege.nl/school/onderwijs/talentprogrammas-muziek/ 

 

Neem voor meer informatie contact op met:  

 

Bonnefanten College: mw. Renée Joosten  r.joosten@stichtinglvo.nl 

Bernard Lievegoed College: dhr. Marcel van Montfort  m.vanmontfort@stichtinglvo.nl 

 

 

 www.bonnefantencollege.nl   www.bernardlievegoedcollege.nl 
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