
         
 
Overzicht EXAMENONDERDELEN BLAZERS Raamleerplan HaFaBra-opleidingen (sept. 2004) 
 
Het Raamleerplan is na de vaststelling in 2000 gefaseerd ingevoerd over de cursusjaren 2000 t/m 2004. Met ingang van schooljaar 2004-2005 
is de gefaseerde invoering formeel voltooid. 
 
Regelmatig stellen opleidingsorganisaties en docenten de vraag welke leeraspecten c.q. examenonderdelen van het raamleerplan vanaf 
september 2004 verplicht, danwel facultatief zijn tijdens examens.  
 
Hieronder een overzicht van de te toetsen examenonderdelen voor BLAZERS. Zie deel 2 (blz. 54 – 67) van het Raamleerplan HaFaBra-
opleiding (exameneisen en niveauvoorbeelden blazers) voor een inhoudelijke specificatie van de exameneisen per fase. 
 
Het is mogelijk het ‘minimumpakket’ uit te breiden met de facultatieve onderdelen (bijv. bij talentvolle leerlingen of als sprake is van 
voorbereiding op een muziekvakstudie). 
 

 

SCHRIFTELIJK THEORIE-EXAMEN (muzikale begripsvorming en auditieve toepassing)                       
 A   B C D 
1.1 Muziektheoretisch inzicht 1) X    X X X
1.2 Luister- en schrijfdictee X X X X 
1.3 Receptief inzicht - - X X (ook in de vorm van een werkstuk) 
1.4 *Voorbereid van blad zingen facultatief facultatief   facultatief facultatief

                                                 
1) Eventueel gebruikmakend (ook bij 1.2 & 1.4) van de Unisono-theoriewerkboeken A t/m D; distributie uitgeverij De Haske, Heerenveen 
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PRAKTIJK-EXAMEN (instrumentaal-auditieve toepassing en instrumentale & muzikale vaardigheden)      
 A    B C D
2.1 Prima vista ritmisch 2) X    X X X
2.2 Prima vista melodisch X X X X 
2.3 Speeldictee X X X X 
2.4 Uit het hoofd spelen X X X  X 
2.5 Improvisatie X X X X 
2.6 *Mentale training facultatief facultatief   facultatief facultatief
2.7 *Transponeren facultatief facultatief   facultatief facultatief
 
4.2 Toonladders en akkoorden 3)   
 

majeur  
t/m 3 #/b 

majeur & 
mineur 
t/m 3 #/b 

majeur & mineur 
t/m 4 #/b 
+ chromat. 

alle majeur en mineur toonladders 
+chromatische toonladder 

4.3 *Technische oefeningen 4) facultatief    facultatief facultatief facultatief
Praktijk-examen: REPERTOIRE 
A-examen: 2 etudes & 2 voordrachtstukken: waarvan minimaal 1 samenspelstuk 
B-examen: 2 etudes & 3 voordrachtstukken: waarvan minimaal 1 samenspelstuk 
C-examen: 3 etudes & 3 voordrachtstukken: waarvan minimaal 1 samenspelstuk 
D-examen: 3 etudes & 3 voordrachtstukken: waarvan minimaal 1 samenspelstuk 

De cijferaanduiding van de leeraspecten komt overeen met die van het Unisono-beoordelingsformulier (blazers). Dat beoordelingsformulier staat ook op de 
Unisono-website. 
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2) Eventueel gebruikmakend van de Unisono prima vista ritmeboeken A t/m D; distributie uitgeverij De Haske, Heerenveen 
3) Waar mogelijk over twee octaven 
4) Afhankelijk van het instrument: bijv. tongslag; legato; aanzet; pinkgrepen; hulpgrepen; moeilijke grepen; moderne speeltechnieken 
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