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Talentprogramma’s Muziek bovenbouw:    Vooropleiding Conservatorium  
 

 

De vooropleiding Conservatorium genaamd Junior Conservatorium 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. *voor de klassieke afdeling is het mogelijk om al 
op jongere leeftijd deel te nemen.  
 
De deelname aan Junior Conservatorium Maastricht wordt binnen Bonnefanten College en Bernard 
Lievegoed College voorafgegaan door MuziekTalent. De samenwerking tussen MuziekTalent en het 
Conservatorium Maastricht is officieel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Om toegelaten te kunnen worden op het Conservatorium, moet talent al vroeg ontdekt en 
ontwikkeld worden. Door middel van het programma van MuziekTalent en aansluitend Junior 
Conservatorium Maastricht worden jongeren die graag musiceren in een vroeg stadium 
geïnformeerd over het beroep van musicus en voorbereid op een studie aan het Conservatorium.  
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. 
 
 
Deelname aan Junior Conservatorium Maastricht is mogelijk voor leerlingen van 14 – 18 jaar die een 
vervolgstudie klassieke muziek; lichte muziek of docent muziek aan het Conservatorium ambiëren. 
Voor de klassieke afdeling is het mogelijk om al op jongere leeftijd deel te nemen.  
Het programma van Junior Conservatorium Maastricht bestaat uit een uitgebreid lesaanbod binnen 
de afdeling klassiek, jazz of docent muziek. De lessen worden verzorgd door hoofdvakdocenten van 
Conservatorium Maastricht. 
 
Alle informatie over Junior Conservatorium Maastricht is de vinden via: 
https://www.conservatoriummaastricht.nl/en/test/junior-conservatorium-maastricht 
 
 
Ontheffingen: 
Om deze extra tijdsinvestering naast een studie binnen het voortgezet onderwijs mogelijk te maken 
mag een leerling van het Bonnefanten College en Bernard Lievegoed College, die deelneemt aan het 
programma van Junior Conservatorium Maastricht gebruik maken van een aantal ontheffingen. (Via 
de DAMU-licentie, verstrekt vanuit de overheid aan VO-scholen verbonden aan een HBO 
vervolgstudie Dans&Muziek https://stichtingdamu.nl/ ). 
  
 
Bij aanmelding voor Junior Conservatorium Maastricht vragen wij de huidige privédocent altijd om 
zijn/haar mening betreffende de deelname aan junior Conservatorium Maastricht.   
 
Voor meer informatie betreffende Junior Conservatorium Maastricht kunt u contact opnemen met:  
 
mw. Renée Joosten via r.joosten@stichtinglvo.nl 
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