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Examenprogramma  
kunst (algemeen)  
(voorheen ckv2)  
 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaardigheden 
Domein B  Invalshoeken voor reflectie 
Domein C  Onderwerpen. 
 
 
Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B en C in combinatie met de 
vaardigheden uit domein A. 
De CEVO wijst uit domein C drie onderwerpen aan voor het havo-examen en vier 
onderwerpen voor het vwo-examen. De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de 
zittingen van het centraal examen vast en maakt indien nodig een beperking en een 
specificatie bekend van de examenstof. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen voor het vak CKV2 wordt afgenomen in combinatie met het 
schoolexamen voor het vak CKV3. 
Het schoolexamen voor CKV2 heeft betrekking op: 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer van de onderwerpen uit Domein 

C in combinatie met Domein A en Domein B; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest andere vakonderdelen, die per kandidaat 

kunnen verschillen. 
Voor CKV2 en de gekozen vakvariant van CKV3 wordt één eindcijfer voor het 
schoolexamen vastgesteld. 
 
Noot. Het is dus toegestaan CKV2 in het schoolexamen in het geheel niet te toetsen. Deze 
regeling is getroffen om niet door de invoering van een c.e. de feitelijke omvang van het 
CKV2 programma te vergroten. De beperking tot 4 onderdelen in het c.e. vwo heeft echter 
mede tot doel ruimte voor scholen te scheppen om ook andere onderwerpen op het 
schoolexamen te toetsen, zoals bijvoorbeeld de klassieke oudheid. 
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De examenstof 
 
Domein A: Vaardigheden 
 
1. De kandidaat kan: 
- de belangrijkste termen en begrippen hanteren uit de kunstdisciplines beeldende 

vormgeving, dans, drama en muziek die voorwaardelijk zijn voor adequate receptie en 
reflectie, en noodzakelijk voor begrip van verbanden tussen kunst en cultuur; 

- informatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden aan 
te geven; 

- bij het reflecteren bronnenmateriaal op een adequate wijze hanteren; 
- overeenkomsten en verschillen noemen en beargumenteren met betrekking tot het 

beschouwingsapparaat bij de vier kunstdisciplines (alleen vwo). 
 
 
Domein B: Invalshoeken voor reflectie 
 
Subdomein B1: Kunst en religie, levensbeschouwing 
2. De kandidaat kan aangeven met welke visies, doelen, middelen en inhouden de kunsten 

religieuze en/of levensbeschouwelijke uitgangspunten vertolken. 
 
Subdomein B2: Kunst en esthetica 
3. De kandidaat kan aangeven welke ideeën over schoonheid in kunst en kunstwaardering 

een rol spelen. 
 
Subdomein B3: Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht 
4. De kandidaat kan aangeven welke invloed opdrachtgevers en politieke ideeën hebben 

op de rol en de inhoud van kunst en op de positie van de kunstenaar. 
 
Subdomein B4: Kunst en vermaak 
5. De kandidaat kan aangeven hoe vorm en inhoud bepaald worden door de 

vermaaksfuncties van kunst in relatie tot het daarbij betrokken publiek. 
 
Subdomein B5: Kunst, wetenschap en techniek 
6. De kandidaat kan aangeven hoe kunst en wetenschap/techniek op elkaar inwerken. 
 
Subdomein B6: Kunst intercultureel 
7. De kandidaat kan aangeven hoe Westerse en niet-Westerse kunst en cultuur elkaar 

wederzijds beïnvloeden. 
 
 
Domein C: Onderwerpen 
 
8. De kandidaat kan de eindtermen van domein A en B toepassen op voorbeelden uit de 

volgende onderwerpen: 
- de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw; 
- de hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw; 
- de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw; 
- de cultuur van Romantiek en realisme in de negentiende eeuw; 
- de cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw; 
- de massacultuur vanaf 1950. 
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Examenprogramma  
kunst (beeldende 
vormgeving) havo/vwo 
 
 
 
 
Havo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd 
gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
Indien op het schoolexamen ook onderdelen van CKV2 worden getoetst, wordt voor 
CKV3 en CKV2 één eindcijfer voor het schoolexamen vastgesteld. 
 
 
De examenstof 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Beeldend werk van kunstenaars en vormgevers 
1. De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal het beeldend werk van 

kunstenaars en vormgevers beschrijven, onderzoeken en interpreteren, rekening 
houdend met visies, doelen, tijd, plaats, functie, kunstopvattingen, normen en waarden 
en de historische ontwikkeling. 

 
Subdomein A2: Beeldend werk van kunstenaars en vormgevers in relatie tot het eigen 
beeldend werk van de kandidaat 
2. De kandidaat kan beeldend werk van kunstenaars en vormgevers onderzoeken in 

relatie tot het eigen beeldend werk. 
 
Subdomein A3: Eigen beeldend werk 
3. De kandidaat kan eigen beeldend werk en werkproces beschrijven en beargumenteerd 

evalueren. 



 CONCEPT augustus 2005 

⏐ 4 

Domein B: Praktijk 
 
4. De kandidaat kan gestructureerde probleemstellingen met betrekking tot zowel 

autonome als toegepaste beeldende kunst en vormgeving onderzoeken en de daaruit 
ontwikkelde ideeën in een beeldende verwerking uitvoeren, daarbij beeldende 
middelen aanwenden in een doelgericht werkproces, en het werk zo presenteren dat de 
beschouwer inzicht krijgt in het werkproces. 

 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
5. De kandidaat kan aangeven in welke vervolgopleidingen beeldende vormgeving een 

rol speelt, en in hoeverre hij kan en wil deelnemen aan deze vervolgopleidingen. 
 
 
 
Vwo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd 
gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
Indien op het schoolexamen ook onderdelen van CKV2 worden getoetst, wordt voor 
CKV3 en CKV2 één eindcijfer voor het schoolexamen vastgesteld. 
 
 
De examenstof 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Beeldend werk van kunstenaars en vormgevers 
1. De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal het beeldend werk van 

kunstenaars en vormgevers beschrijven, onderzoeken en interpreteren, rekening 
houdend met visies, doelen, tijd, plaats, functie, kunstopvattingen, normen en waarden 
en de historische ontwikkeling. 

 
Subdomein A2: Beeldend werk van kunstenaars en vormgevers in relatie tot het eigen 
beeldend werk van de kandidaat 
2. De kandidaat kan beeldend werk van kunstenaars en vormgevers onderzoeken in 

relatie tot het eigen beeldend werk. 
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Subdomein A3: Eigen beeldend werk 
3. De kandidaat kan eigen beeldend werk en werkproces beschrijven en beargumenteerd 

evalueren. 
 
 
Domein B: Praktijk 
 
4. De kandidaat kan probleemstellingen met betrekking tot zowel autonome als 

toegepaste beeldende kunst en vormgeving onderzoeken en de daaruit ontwikkelde 
ideeën in een beeldende verwerking uitvoeren, daarbij beeldende middelen aanwenden 
in een doelgericht werkproces en het werk zo presenteren dat de beschouwer inzicht 
krijgt in het werkproces. 

 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
5. De kandidaat kan aangeven in welke vervolgopleidingen beeldende vormgeving een 

rol speelt, en in hoeverre hij kan en wil deelnemen aan deze vervolgopleidingen. 
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Examenprogramma  
kunst (dans) havo/vwo 
 
 
 
 
Havo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd 
gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
Indien op het schoolexamen ook onderdelen van CKV2 worden getoetst, wordt voor 
CKV3 en CKV2 één eindcijfer voor het schoolexamen vastgesteld. 
 
 
De examenstof 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Dans en maatschappij 
1. De kandidaat kan zelfstandig onderzoek verrichten naar een onderwerp dat direct of 

indirect verband houdt met dans. 
 
Subdomein A2: Historische ontwikkeling 
2. De kandidaat kan de verschillende stromingen en genres binnen de westerse 

theaterdans in grote lijnen benoemen en in verband brengen met de historisch-artistieke 
context, en dan omschrijven waaruit de invloed op en van niet-westerse (theater)dans 
bestaat. 

 
Subdomein A3: Analyseren 
3. De kandidaat kan de choreografie van dansstukken c.q. fragmenten beschrijven, en met 

elkaar in verband brengen. 
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Domein B: Praktijk 
 
Subdomein B1: Dansen 
4. De kandidaat kan op een dansvaardige en expressieve wijze gevoelens, ervaringen en 

ideeën in dans vertalen en vertolken en daarbij doelgericht: 
- samenwerken met anderen; 
- muzikale, beeldende en dramatische elementen in dans hanteren. 
 
Subdomein B2: Vormgeven 
5. De kandidaat kan: 
- alleen of samen met anderen improviseren vanuit opdrachten; 
- de resultaten structureren tot een herhaalbare compositie met gebruik van 

dansante aspecten en vormgevingsmiddelen. 
 
Subdomein B3: Presenteren 
6. De kandidaat kan een danspresentatie maken voor publiek waarin dans- en 

vormgevingsvaardigheden functioneel zijn toegepast. 
 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
7. De kandidaat kan aangeven in welke vervolgopleidingen Dans een rol speelt, en in 

hoeverre hij kan en wil deelnemen aan deze vervolgopleidingen. 
 
 
 
Vwo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd 
gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
Indien op het schoolexamen ook onderdelen van CKV2 worden getoetst, wordt voor 
CKV3 en CKV2 één eindcijfer voor het schoolexamen vastgesteld. 
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De examenstof 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Dans en maatschappij 
1. De kandidaat kan zelfstandig onderzoek verrichten naar een onderwerp dat direct of 

indirect verband houdt met dans, waarbij zowel de historisch-artistieke als cultureel-
maatschappelijke en religieuze verbanden belicht worden. 

 
Subdomein A2: Historische ontwikkeling 
2. De kandidaat kan de verschillende stromingen en genres binnen de westerse 

theaterdans benoemen en in verband brengen met de historisch-artistieke, cultureel-
maatschappelijke en/of religieuze context, en kan omschrijven waaruit de invloed op 
en van niet-westerse (theater)dans bestaat. 

 
Subdomein A3: Analyseren 
3. De kandidaat kan de choreografie, de structuur en de inhoud van dansstukken c.q. 

fragmenten beschrijven, met elkaar in verband brengen en op basis daarvan een eigen 
visie geven. 

 
 
Domein B: Praktijk 
 
Subdomein B1: Dansen 
4. De kandidaat kan op een dansvaardige en expressieve wijze gevoelens, ervaringen en 

ideeën in dans vertalen en vertolken en daarbij doelgericht: 
- samenwerken met anderen; 
- muzikale, beeldende en dramatische elementen in dans hanteren. 
 
Subdomein B2: Vormgeven 
5. De kandidaat kan: 
- alleen of samen met anderen improviseren vanuit opdrachten; 
- de resultaten structureren tot een herhaalbare compositie met gebruik van dansante 

aspecten en vormgevingsmiddelen; 
- uitgangspunten, doel, keuzes en werkproces toelichten en verantwoorden. 
 
Subdomein B3: Presenteren 
6. De kandidaat kan een danspresentatie: 
- maken voor publiek met het accent op overdracht, vorm en inhoud van het gebodene; 
- voorzien van beknopte publieksgerichte informatie. 
 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
7. De kandidaat kan aangeven in welke vervolgopleidingen Dans een rol speelt, en in 

hoeverre hij kan en wil deelnemen aan deze vervolgopleidingen. 
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Examenprogramma  
kunst (drama) havo/vwo 
 
 
 
 
Havo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd 
gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
Indien op het schoolexamen ook onderdelen van CKV2 worden getoetst, wordt voor 
CKV3 en CKV2 één eindcijfer voor het schoolexamen vastgesteld. 
 
 
De examenstof 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Drama en maatschappij 
1. De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal in een gegeven cultureel-

maatschappelijke context: 
- kenmerken benoemen van theatrale uitingsvormen en orale tradities; 
- samenhangen aangeven tussen functie, vorm en inhoud van toneel; 
- dramatische aspecten benoemen van vormgegeven informatie op televisie. 
 
Subdomein A2: Betekenis 
2. De kandidaat kan theatrale conventies aangeven en aanwijzen, evenals de betekenissen 

die ze kunnen oproepen. 
 
Subdomein A3: Beschouwen 
3. De kandidaat kan: 
- een toneelvoorstelling informatief beschrijven; 
- aangeven met welke theatrale middelen de inhoud vormgegeven is; 
- een eigen mening geven over de effectiviteit van enkele van deze middelen. 
 
 
Domein B: Praktijk 
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Subdomein B1: Spelen 
4. De kandidaat kan: 
- spelgegevens combineren en toepassen, en daarbij gebruikmaken van timing en 

verandering in stemgebruik en bewegingspatroon; 
- de interactie tussen personages intensiveren door middel van actie en reactie; 
- in spel een sociaal of maatschappelijk vraagstuk analyseren en onderzoeken. 
 
Subdomein B2: Vormgeven 
5. De kandidaat kan: 
- een rol opbouwen gebaseerd op personage en dramatische ontwikkeling; 
- scènes creëren en realiseren, rekening houdend met de intentie ten opzichte van het 

publiek. 
 
Subdomein B3: Presenteren 
6. De kandidaat kan: 
- spel- en vormgevingsvaardigheden toepassen bij het optreden voor een publiek; 
- het publiek van de nodige informatie voorzien. 
 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
7. De kandidaat kan aangeven in welke vervolgopleidingen Drama een rol speelt, en in 

hoeverre hij kan en wil deelnemen aan deze vervolgopleidingen. 
 
 
 
Vwo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd 
gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
Indien op het schoolexamen ook onderdelen van CKV2 worden getoetst, wordt voor 
CKV3 en CKV2 één eindcijfer voor het schoolexamen vastgesteld. 
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De examenstof 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Drama en maatschappij 
1. De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal in een gegeven cultureel-

maatschappelijke context: 
- kenmerken benoemen van theatrale uitingsvormen en orale tradities; 
- samenhangen aangeven tussen functie, vorm en inhoud van toneel; 
- dramatische aspecten benoemen van vormgegeven informatie op televisie en aangeven 

met welk doel ze zijn ingezet. 
 
Subdomein A2: Geschiedenis 
2. De kandidaat kan de geschiedenis van het westerse theater in hoofdlijnen aangeven 

mede aan de hand van de historische en/of sociaal-maatschappelijke context van enkele 
speelstijlen en voor toneel belangrijke personen. 

 
Subdomein A3: Betekenis 
3. De kandidaat kan: 
- de onderlinge samenhang benoemen van de belangrijkste theatrale begrippen; 
- theatrale conventies aangeven en aanwijzen, evenals de betekenissen die ze kunnen 

oproepen. 
 
Subdomein A4: Beschouwen 
4. De kandidaat kan: 
- een toneelvoorstelling informatief beschrijven; 
- aangeven met welke theatrale middelen de inhoud vormgegeven is; 
- een eigen mening geven over de effectiviteit van enkele van deze middelen. 
 
 
Domein B: Praktijk 
 
Subdomein B1: Spelen 
5. De kandidaat kan: 
- spelgegevens combineren en toepassen, en daarbij gebruikmaken van timing en 

verandering in stemgebruik en bewegingspatroon; 
- de interactie tussen personages intensiveren door middel van actie en reactie; 
- in spel een sociaal of maatschappelijk vraagstuk analyseren en onderzoeken. 
 
Subdomein B2: Vormgeven 
6. De kandidaat kan: 
- een rol opbouwen gebaseerd op personage en dramatische ontwikkeling; 
- scènes creëren en realiseren, rekening houdend met de intentie ten opzichte van het 

publiek. 
 
Subdomein B3: Presenteren 
7. De kandidaat kan: 
- spel- en vormgevingsvaardigheden toepassen bij het optreden voor een publiek; 
- het publiek van de nodige informatie voorzien. 
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Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
8. De kandidaat kan aangeven in welke vervolgopleidingen Drama een rol speelt, en in 

hoeverre hij kan en wil deelnemen aan deze vervolgopleidingen. 
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Examenprogramma  
kunst (muziek) havo/vwo 
 
 
 
 
Havo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd 
gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
Indien op het schoolexamen ook onderdelen van CKV2 worden getoetst, wordt voor 
CKV3 en CKV2 één eindcijfer voor het schoolexamen vastgesteld. 
 
 
De examenstof 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Waarnemen en weten 
1. De kandidaat kan: 
- een muzieknotatie volgen; 
- klinkende eenvoudige ritmes en melodiefragmenten noteren; 
- muzikale aspecten onderscheiden, herkennen en benoemen naar aanleiding van 

klinkende voorbeelden. 
 
Subdomein A2: Analyseren en interpreteren 
2. De kandidaat kan: 
- muzikale structuren analyseren naar aanleiding van klinkende voorbeelden; 
- muzikale processen interpreteren; 
- zijn muzikale beleving in verband brengen met de muzikale aspecten, betekenissen en 

functies van muziek. 
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Subdomein A3: Muziek en cultuur 
3. De kandidaat kan: 
- historische ordening aanbrengen in de ontwikkeling van muzikale vormen en genres; 
- hem bekende werken plaatsen in de ontwikkelingslijn van muzieksoorten, in een 

geografische regio en een maatschappelijke context en kan daarbij verbanden leggen 
tussen cultuurhistorische perioden; 

- hem onbekende werken plaatsen op basis van culturele, stilistische, vormtechnische en 
muziekhistorische argumenten. 

 
 
Domein B: Praktijk 
 
Subdomein B1: Zingen en spelen 
4. De kandidaat kan: 
- een gevarieerd repertoire uitvoeren van één- en meerstemmige vocale en/of 

instrumentale muziek; 
- onvoorbereid een melodie/muziekstuk spelen. 
 
Subdomein B2: Improviseren en componeren 
5. De kandidaat kan muziek improviseren en componeren, vanuit een probleemstelling en 

met weloverwogen gebruik van muzikale materialen en middelen. 
 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
6. De kandidaat kan aangeven in welke vervolgopleidingen muziek een rol speelt, en in 

hoeverre hij kan en wil deelnemen aan deze vervolgopleidingen. 
 
 
 
Vwo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd 
gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
Indien op het schoolexamen ook onderdelen van CKV2 worden getoetst, wordt voor 
CKV3 en CKV2 één eindcijfer voor het schoolexamen vastgesteld. 
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De examenstof 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Waarnemen en weten 
1. De kandidaat kan: 
- een muzieknotatie en een partituur volgen; 
- klinkende eenvoudige ritmes en melodiefragmenten noteren; 
- muzikale aspecten onderscheiden, herkennen en benoemen naar aanleiding van 

klinkende voorbeelden. 
 
Subdomein A2: Analyseren en interpreteren 
2. De kandidaat kan: 
- muzikale structuren analyseren naar aanleiding van klinkende voorbeelden; 
- muzikale processen interpreteren; 
- zijn muzikale beleving in verband brengen met de muzikale aspecten, betekenissen en 

functies van muziek. 
 
Subdomein A3: Muziek en cultuur 
3. De kandidaat kan: 
- historische ordening aanbrengen in de ontwikkeling van muzikale vormen en genres; 
- hem bekende werken plaatsen in de ontwikkelingslijn van muzieksoorten, in een 

geografische regio en een maatschappelijke context en kan daarbij verbanden leggen 
tussen cultuurhistorische perioden; 

- hem onbekende werken plaatsen op basis van culturele, stilistische, vormtechnische en 
muziekhistorische argumenten. 

 
 
Domein B: Praktijk 
 
Subdomein B1: Zingen en spelen 
4. De kandidaat kan: 
- een gevarieerd repertoire uitvoeren van één- en meerstemmige vocale en/of 

instrumentale muziek; 
- onvoorbereid een melodie/muziekstuk spelen. 
 
Subdomein B2: Improviseren en componeren 
5. De kandidaat kan muziek improviseren en componeren, vanuit een probleemstelling en 

met weloverwogen gebruik van muzikale materialen en middelen. 
 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
6. De kandidaat kan aangeven in welke vervolgopleidingen muziek een rol speelt, en in 

hoeverre hij kan en wil deelnemen aan deze vervolgopleidingen. 





 

 

 


