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Talentprogramma’s Muziek bovenbouw:    Vooropleiding Conservatorium 

 

 

 

De vooropleiding Conservatorium (VoCo) is een opleiding voor leerlingen in de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs (havo en vwo) die getalenteerd tot zeer getalenteerd een muziekinstrument 
bespelen en een vervolgstudie klassieke muziek, lichte muziek of docent muziek aan het 
Conservatorium ambiëren.  
 
Het doel is om leerlingen nog meer te enthousiasmeren voor muziek, hun talenten op verschillende 
vlakken tot bloei te laten komen en voor te bereiden voor een toelatingsauditie aan het 
Conservatorium. Om toegelaten te kunnen worden op het Conservatorium, moet talent al vroeg 
ontdekt en ontwikkeld worden. Door middel van de VoCo worden jongeren die graag musiceren in 
een vroeg stadium geïnformeerd over het beroep van musicus en voorbereid op een studie aan het 
Conservatorium. Onze school is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met 
Conservatorium Maastricht (Hogeschool Zuyd)  
 
De lessen worden gegeven bij Conservatorium Maastricht door hoofdvakdocenten van het 
Conservatorium. 
 
 
 
Aanbod Vooropleiding Conservatorium:  
 
Deelname aan de VoCo is mogelijk vanaf havo leerjaar 4 of vwo leerjaar 5*.  
Binnen de VoCo worden de volgende faciliteiten aangeboden: 
 

- Een praktijkles voor het betreffende instrument of zang, van een Hoofdvakdocent op het 
Conservatorium. Het gaat hier om ongeveer 45 minuten per week 

- Theorielessen op het Conservatorium. Het gaat hier om gehoor & solfège en de algemene 
muziekleer.   

- Performance mogelijkheden in Maastricht 
- Deelname aan het bezoeken van voorstellingen in allerlei theaters en bij muziekpodia. 
- Deelname aan voorspeelmomenten, in een kleine setting en voor groter publiek op school en 

eventueel bij voorstellingen elders.  
- Deelname aan de VoCo-dag, georganiseerd vanuit het Conservatorium. 

 
Om deze extra tijdsinvestering naast een studie binnen het voortgezet onderwijs mogelijk te maken 
mag een leerling die deelneemt aan het VoCo bovenbouwtraject, gebruik maken van een aantal 
ontheffingen. (Via de DAMU-licentie, verstrekt vanuit de overheid aan VO-scholen verbonden aan 
een HBO vervolgstudie Dans&Muziek).  
 
 
*In sommige gevallen is eerdere deelname (vóór leerjaar 3) aan VOCO mogelijk!  Er wordt dan 
bekeken welk maatwerktraject gecreëerd kan worden. 
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Auditie: 
 
Om deel te kunnen nemen aan de vooropleiding conservatorium moet er een meer dan gemiddeld 
muzikaal niveau aanwezig zijn. Aan het einde leerjaar 3 havo of 4 vwo vind er een auditie plaats op 
Conservatorium Maastricht. Door middel van deze auditie wordt er bekeken of de leerling aan het 
gewenste muzikale startniveau voldoet. Voor meer informatie over de auditie verwijzen we u naar 
het document ‘auditierichtlijnen vooropleiding conservatorium’ www.bonnefantencollege.nl  
  
 
Kosten: 
 
Voor deelname aan de vooropleiding conservatorium brengt Conservatorium Maastricht kosten in 
rekening. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via de coördinator van de Talentprogramma’s 
muziek. (contactgegevens onderaan) of via deze link: 

https://www.conservatoriummaastricht.nl/classical/junior 
 
 
Aanmelden: 
 
kan via het inschrijfformulier op www.bonnefantencollege.nl  
 
Bij aanmelding voor de VoCo vragen wij de huidige praktijkdocent altijd om zijn/haar mening 
betreffende de deelname aan de vooropleiding conservatorium. In de bovenbouw wordt er samen 
met deze praktijkdocent bekeken of er aanvulling of verandering wat betreft de praktijkles nodig is 
na toelating.  
 
 
 
 
Voor meer informatie betreffende de VoCo kunt u contact opnemen met:  
 
mw. Renée Joosten  
Docent muziek & coördinator Talentprogramma’s muziek 
r.joosten@stichtinglvo.nl 
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