
     

 Docentenopleiding Muziek op Schoot 2023 

Toelatingsprocedure 

 

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt door de bureaumedewerker 

beoordeeld of de deelnemer direct wordt toegelaten tot de Opleiding of een zelftest 

moet doen. 

Is de deelnemer na de zelftest nog onzeker over haar/zijn muzikale niveau, dan  

kan hij/zij een aanvraag indienen voor een live toelatingstest. 

 
 

1. Direct toegelaten zijn deelnemers met een diploma: 

     - docent muziek (voorheen schoolmuziek)/ amv  

     - koordirectie 

     - docerend en/of uitvoerend musicus 

Deze deelnemers ontvangen een factuur voor het inschrijfgeld. 

 

2. Deelnemers die voor een zelftest in aanmerking komen. Diploma: 

     - pabo / bachelor of education of voorlopers daarvan   

     - muziektherapie / orthopedagogische muziekbeoefening 

 - van een andere HBO- of WO-opleiding, of deelnemers die via een EVC-

procedure hun HBO-niveau aantonen  

 

Ad 2: 

Deelnemers ontvangen de zelftest plus een verklaring zelftest Docentenopleiding 

Muziek op Schoot. 

Als de deelnemer de zelftest heeft gedaan ondertekent hij/zij de verklaring waarop 

wordt aangegeven: 

a. dat er voldoende muzikale bagage aanwezig is om toegelaten te worden. 

    De deelnemer is definitief toegelaten en ontvangt een factuur voor het  

    inschrijfgeld. 

b. dat er verzocht wordt om beoordeling van de resultaten van de zelftest. 

    Kosten van de beoordeling en de feedback bedragen € 45,00  waarvoor de  

    deelnemer een factuur ontvangt en worden voorafgaande aan de beoordeling 



    betaald. 

    Bij positieve beoordeling is de deelnemer definitief toegelaten en ontvangt 

    een factuur voor het inschrijfgeld. 

  

   c. dat er verzocht wordt om een toelatingsmoment (45 minuten) bij een  

    deskundig docent. 

    Kosten van deze intake bedragen € 75,00  waarvoor de deelnemer een factuur  

    ontvangt en wordt voorafgaande aan de intake betaald. 

    Bij positieve beoordeling is de deelnemer definitief toegelaten en ontvangt 

    een factuur voor het inschrijfgeld. 

 

Let op! 

Deelnemers met een diploma of EVC zoals beschreven bij punt 2 worden pas 

toegelaten tot de Opleiding, nadat zij traject a, b of c hebben doorlopen. Indien 

nodig worden zij voorgedragen voor ontheffing bij het bestuur van de Stichting 

Muziek op Schoot. Deze beoordeelt op grond van de zelftest en/of de positieve 

beoordeling en de motivatiebrief of de deelnemer definitief kan worden toegelaten. 

 

In alle gevallen geldt dat plaatsing voor de Docentenopleiding Opleiding Muziek op 

Schoot geschiedt in volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld.  

 

 

 

 


