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Informatiedocument DAMU-regeling  
 
 
Het deelnemen aan de Talentprogramma’s Muziek betekent dat de leerling meer tijd zal moeten 
investeren in het musiceren en meer muziekonderwijs krijgt.  
 
Vanwege deze extra tijdsinvestering en het samenwerkingsverband met Conservatorium 
Maastricht,mag het Bonnefanten College de leerling die deelneemt aan MuziekTalent én het Junior 
Conservatorium voor een aantal vakken ontheffing verlenen via de DAMU-licentie, verstrekt vanuit 
de overheid aan VO-scholen verbonden aan een HBO vervolgstudie Dans&Muziek: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044030/2020-09-01 
 
Helaas is het voor leerlingen die deelnemen aan het voortraject pop/rock nóg niet mogelijk om 
gebruik te maken van de ontheffingen via de DAMU-licentie omdat er nóg geen sprake is van een 
samenwerkingsverband met een HBO pop/rock-opleiding. Wij zijn voornemens om deze officiële 
samenwerking in de toekomst vorm te geven zodat ook deze groep leerlingen gebruik kan maken van 
de ontheffingen vanuit de DAMU-licentie. Tot die tijd kan er wel gekeken worden aan een 
alternatieve invulling. Neem hiervoor contact op met ondergetekende. 
 
 
Om de ouders en leerlingen van MuziekTalent én het Junior Conservatorium voldoende te 
informeren over de mogelijkheden hebben we onderstaande informatie voor u op een rijtje gezet:  
 
 
Extra tijdsinvestering MuziekTalent 
Drie lesuren MuziekTalent per week. 
Deelname aan workshops/excursies/activiteiten georganiseerd door school en Conservatorium 
Maastricht.  
Deelname aan diverse performances georganiseerd door school. 
Studietijd op school voor betreffende instrument. 
Voorbereiding toelating vervolgtrajecten. 
 
Extra tijdsinvestering Junior Conservatorium Maastricht 
Wekelijkse groepslessen bij Conservatorium Maastricht op zaterdag (4 uur) 
Individuele hoofdvakles bij Conservatorium Maastricht van 45 minuten per week  
deelname aan activiteiten georganiseerd door Conservatorium Maastricht en school. 
performances georganiseerd door Conservatorium Maastricht en school. 
Studietijd op school voor betreffende instrument,  
Voorbereiding toelating conservatorium. 
 
Naast de lessen betekent deelname ook meer repetitietijd voor de leerling thuis. 
Wij gaan uit van een gemiddelde van anderhalf uur per dag. Daarnaast zullen de opdrachten vanuit 
de theorielessen ook gemaakt moeten worden.  
 
 

 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044030/2020-09-01
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Ontheffingen vanuit de DAMU-LICENTIE: 
 
Binnen Bonnefanten College Maastricht is onderwijzend personeel aanwezig die zich ontfermen over 
de werkzaamheden die verband houden met de DAMU-licentie en zij voorzien in de begeleiding van 
de DAMU-leerlingen: 
 
mw. Renée Joosten: docent muziek en coördinator van de talentprogramma’s muziek. 
dhr. Jack Hecker: decaan 
dhr. Jaap Kooijman en dhr. Hans Nelissen: examensecretarissen. 
dhr. Frans Maassen: teamleider en portefeuillehouder Damu. 
 
Verlenen van ontheffingen verloopt altijd in samenspraak met ouders, leerling en bovenstaande 
medewerkers. Ouders en leerlingen worden bij de start van het schooljaar geïnformeerd over de 
mogelijkheden en in overleg worden de benodigde ontheffingen, mogelijk vanuit de Damu-licentie, 
verleend. Ouders, leerling en verantwoordelijke medewerkers leggen deze afspraken vast in een 
jaarlijks document. 

 
Mogelijke compensatie onderbouw MuziekTalent  
Voor deelnemende leerlingen van Muziektalent geldt dat het Bonnefanten College de mogelijkheid 
biedt om de kerndoelen van het kunst- en cultuurdomein binnen de MuziekTalent-lessen te voldoen, 
waardoor andere kunst-cultuurvakken vrijgesteld kunnen worden.  
 
Mogelijke ontheffing onderbouw MuziekTalent  
Formeel is er daarnaast vanuit de DAMU-regeling een ontheffing mogelijk voor lichamelijke 
opvoeding. Deze ontheffing wordt alleen verleend als er sprake is van monitoring van een HBO 
vervolgopleiding: te denken valt aan leerlingen die al eerder dan de bovenbouw deelnemen aan het 
junior Conservatorium; meerdere vooropleidingen volgen; om zwaarwegende redenen meer ruimte 
nodig hebben in hun rooster. In dit kader is er altijd monitoring vanuit het HBO noodzakelijk.  
 
Mogelijke ontheffingen bovenbouw VMBO-T Junior Conservatorium 

1. ontheffing voor lichamelijke opvoeding  
2. ontheffing voor maatschappijleer  
3. ontheffing voor een vak behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans of drama.  
 
Mogelijke ontheffingen bovenbouw HAVO Junior Conservatorium 
 

1. ontheffing voor lichamelijke opvoeding.  
2. ontheffing voor maatschappijleer en culturele kunstzinnige vorming. 
3. ontheffing voor het profielkeuzevak of keuzevak in het vrijde deel.  
 
Mogelijke ontheffingen bovenbouw VWO Junior Conservatorium 
 

1. ontheffing voor lichamelijke opvoeding.  
2. ontheffing voor maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en culturele kunstzinnige 
vorming.  
3. ontheffing voor het profielkeuzevak of keuzevak in het vrijde deel.  
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Daarnaast geldt: 
 

- Ontheffingen worden in het begin van het schooljaar afgesproken en kunnen niet tussentijds 
worden aangepast. Als een leerling ervoor kiest om niet gebruik te maken van de ontheffing 
dan geldt dit voor het hele schooljaar (in de bovenbouw kan dit in goed overleg als 
uitzondering wel voorkomen) 
 

- MuziekTalent is een volwaardig vak en telt mee voor de overgang. Leerlingen ontvangen een 
cijfermatig en schriftelijke rapport. 
 

- Leerlingen die gebruik maken van een ontheffing / vrijstelling werken tijdens die lesuren op 
school zelfstandig aan hun huiswerk of leerwerk in het OLC. Indien in het muzieklokaal plek is 
kan een leerlingen ook repeteren. Alleen als het vrijgestelde vak aan het begin of einde van 
de dag valt, mag een leerling later naar school komen of eerder naar huis gaan.  
 

- Het Bonnefanten College verplicht de leerling die deelneemt aan het Junior Conservatorium 
om het examenvak Muziek in zijn/haar profiel op te nemen. 
 

- Het examenprogramma van de vooropleiding conservatorium valt onder het schoolexamen. 
Leerlingen ontvangen een PTA voor de vooropleiding conservatorium (muziek) = Junior 
Conservatorium. Op de cijferlijst behorende bij het diploma wordt de vooropleiding 
conservatorium afzonderlijk vermeld met een cijfer.  
 

 
Monitoren DAMU-leerling: 
   
-  De mentor van de leerling monitort de individuele ontwikkeling van de Damu-leerling en  
  informeert de coördinator van de talentprogramma’s muziek over de voortgang betreffende de  
   schoolresultaten.  
 
-  De coördinator van de talentprogramma’s muziek monitort de ontwikkeling op muzikaal gebied 
      en het welbevinden van de Damu-leerling tijdens de wekelijkse lessen. 
 
-  De mentor en coördinator van de talentprogramma’s muziek houden regelmatig contact met  
  ouders betreffende de ontwikkeling van de Damu-leerling.  
 
 
Maatwerk: 
Naast de mogelijkheden vanuit de Damu-licentie, biedt het Bonnefanten College daar waar nodig 
maatwerk aan Damu-leerlingen (schoolplan 2019-2023, 2.3) door flexibiliteit in de 
onderwijsprogramma’s, flexibiliteit bij het afleggen van toetsen en schoolexamens en centrale 
examens indien nodig.  

 
Wij adviseren alle bovenbouw leerlingen tijdig contact op te nemen met de decaan, om te bekijken 
wat deze tijdsinvestering en het gebruik van de damu-regeling voor de persoonlijke situatie betekent.  
 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: 
mw. R. Joosten 
Docent muziek en coördinator talentprogramma’s muziek 
r.joosten@stichtinglvo.nl 
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