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online. 
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Muziekles op afstand tijdens de 

coronacrisis 
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Muziekles	tijdens	de	coronacrisis	zorgt	voor	een	uitdaging.	Op	deze	pagina	verzamelen	we	allerhande	lesmateriaal,	opdrachten	en	links	naar	

online	tools	om	ook	thuis	op	een	goede	manier	met	het	vak	muziek	bezig	te	zijn.	

We	zijn	erg	blij	met	alle	muziekdocenten	die	volledig	belangeloos	hun	lesmateriaal	ter	beschikking	hebben	gesteld.	Wil	jij	hier	ook	aan	

bijdragen?	Stuur	ons	een	mail	en	we	zullen	het	z.s.m.	proberen	te	verwerken.	

Het	lesmateriaal	is	gerubriceerd.	De	links	openen	in	een	nieuw	venster.	

Thuis	muzieklessen	voor	ouders	en	kinderen	in	het	PO 

Methodes	PO	en	VO 

Online	tools	VO 

Lesmateriaal	VO 

Lesideeën	van	muziekdocenten	en	anderen 

Eindexamens	vmbo/havo	en	vwo	SPECIAL 
	

Bedenk	goed	wat	er	allemaal	komt	kijken	bij	online	lesgeven.	Er	circuleren	op	het	moment	heel	veel	goede	algemene	tips	en	trucs,	zoals	deze	

over	afstandsleren.	Frank	van	den	Ende	maakte	een	lijst	met	praktische	werkvormen	en	energizers	die	je	kunt	toepassen	bij	online	onderwijs.	

Er	zijn	daarnaast	verschillende	goede	besloten	Facebook-groepen	voor	muziekdocenten	waar	allerhande	ideeën	worden	uitgewisseld.	Voor	

het	VO	is	Toffe	Songs	VO	en	Meer!	een	grote	en	veel	gebruikte	groep.	Voor	het	PO	bestaan	o.a.	Freelance	Muziekdocenten	

Netwerk	en	Inspiratie	muziekles	Primair	Onderwijs.	

En	neem	de	wijze	woorden	van	muziekdocent	Hidde	Roorda	ook	ter	harte.	

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fsta

ticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3c39bc9b3f82b6%26domain%3Doud.vls-

muziekdocenten.nl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Foud.vls-

muziekdocenten.nl%252Ff2ffd7108e3a0a8%26relation%3Dparent.parent&container_width=963&href=https%3A%2F%2Fwww.fa

cebook.com%2Fhidderoorda%2Fvideos%2F10157265283743741%2F&locale=nl_NL&sdk=joey		
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Dit	is	in	eerste	instantie	een	site	voor	muziekdocenten	in	het	basisonderwijs	en	voortgezet	onderwijs.	Maar	juist	onder	ouders,	kinderen	en	

leerkrachten	in	het	PO	is	op	het	moment	veel	vraag	naar	muzieklessen	voor	thuis.	Er	zijn	al	leerkrachten	die	activiteiten	uit	het	overzicht	

hieronder	in	hun	wekelijkse	programma	voor	leerlingen	hebben	opgenomen.	

§ Muziekdocent	Willen	van	der	Krabben	van	Méér	Muziek	in	de	Klas	geeft	in	het	onderstaande	filmpje	een	aantal	ideeën	

voor	een	goede	muziekles	op	afstand	in	het	basisonderwijs.	https://youtu.be/IqTaZqn59zc		

§ Juf	Pia	Barentsen	maakte	samen	met	Collage	Almere	twee	mooie	overzichten	met	filmpjes,	activiteiten	en	lessen.	Eén	

voor	groep	1	t/m	4	en	één	voor	groep	5	t/m	8.	

§ Gehrels	Muziekeducatie	verzamelt	op	een	Facebook	pagina	allemaal	filmpjes	en	lessen	voor	thuis.	

§ De	scholen	van	het	OOADA	maken	online	lessen,	waaronder	muzieklessen	i.s.m.	de	Muziekschool	Amsterdam.	

§ Ninya	de	Wever	en	Iris	Steiner	van	Toonzetters	verzorgen	elke	woensdag	en	vrijdag	een	livestream	muziekles	om	

10.00	voor	alle	kinderen	van	4	t/m	9.	Deze	zijn	ook	terug	te	kijken.	

§ Janneke	de	Loey	maakte	een	zeer	uitvoerig	document	met	allerhande	muzikale	opdrachten	en	links	die	je	thuis	kunt	

doen.	

§ Muziekles	met	Juf	Shelby	–	lessen	met	instrumenten,	zingen	en	bodypercussie	voor	groep	3,4,5.	

§ Muziek	met	Freek	–	korte,	vlotte	opdrachten	waar	iets	oudere	leerlingen	in	het	PO	mee	aan	de	slag	kunnen	

§ Kevin	Zwinkels	plaatst	lessen	op	Youtube.	Beatboxen	leren?	

§ Ritmes	klappen	met	Sander	van	den	Tillaard.	

§ Raw	Resonance	heeft	speciaal	voor	groep	5	t/m	8	het	lied	Lockdown?!	online	gezet	waarin	je	via	allerlei	video’s	bezig	

gaat	met	zingen,	rappen,	bodypercussie	en	ook	nog	je	eigen	creativiteit	wordt	uitgedaagd.	

§ Google	Chrome	Music	Lab	–	een	grote	collectie	interessante	apps	om	muziek	mee	te	maken.	

§ Hanneke	Faber	maakte	een	instructiefilmpje	bij	de	Songmaker	app	

§ Elke	dag	vijf	minuten	klassieke	muziek	voor	groep	4	t/m	6.	

§ Roel	van	Velsen	en	Buddy	Vedder	geven	muzieklessen	speciaal	voor	groep	3	en	4	op	de	site	van	Méér	Muziek	in	de	

Klas.	

§ Ilse	de	Lange	geeft	lessen	voor	de	bovenbouw	voor	Méér	Muziek	in	de	Klas.	

§ Elke	dag	om	10.15	heeft	NPO	Radio	4	een	speciaal	item	over	klassieke	muziek	met	een	opdracht	erbij.	

§ Oren	open	–	een	site	waarin	je	op	een	speelse	en	interactieve	manier	kennismaakt	met	rappers,	zangers	en	

instrumenten.	

§ Instrumenten	School	TV	–	muziekdocent	Marius	Diepenhorst	maakte	samen	met	School	TV	een	overzicht	van	

muziekinstrumenten	met	filmpjes	en	werkbladen.	

§ Musicoach.nl	–	een	aantal	gratis	liedjes	en	lessen	voor	onderbouw,	middenbouw	en	bovenbouw.	

§ Muziekjuf	Helga	–	lessen,	activiteiten	en	filmpjes	voor	het	PO	van	muziekdocent	Helga	Buitelaar.	

§ Rock	‘n	Romper	–	voor	de	allerkleinsten	van	0	t/m	6	zijn	er	gratis	online	lessen	van	Maaike	Rijnsburger.	Voor	dezelfde	

doelgroep	maakt	Muziekkwartier	ook	elke	dag	gratis	online	lessen.	

	

Onderstaande	muziekmethodes	hebben	nu	ook	veel	gratis	aanbod:	

§ 123Zing	–	muziekmethode	123Zing	voor	het	PO	heeft	een	hele	pagina	met	gratis	materiaal	beschikbaar.	Verder	kun	je	

met	een	abonnement	Kids	pagina’s	aanmaken	waarmee	kinderen	er	thuis	mee	kunnen	werken.	



§ Eigenwijs	Digitaal	–	PO	methode	Eigenwijs	Digitaal,	vol	liedjes	en	lessen,	heeft	de	digitale	omgeving	tijdelijk	gratis	

opengezet.	Gebruik	als	login	lente	en	als	wachtwoord	muziekles.	

§ Leskwartier	–	methode	voor	het	PO	zet	veel	gratis	lessen	online	op	een	speciale	corona	pagina.	

§ Muziek	in	School	–	methode	voor	het	PO	heeft	een	speciale	gratis	pagina	voor	thuis.	

§ Muziek	Talent	Express	–	methode	van	Aslan	Muziekcentrum	heeft	de	volgende	opties	toegevoegd	in	het	kader	van	de	

coronacrisis:	leerlingen	en	ouders	van	scholen	die	gebruik	maken	van	de	methode	krijgen	gratis	toegang	tot	de	digitale	

omgeving.	Ze	krijgen	daarover	bericht.	Studenten	kunnen	gratis	gebruik	maken	van	de	methode.	De	gratis	demo	wordt	

uitgebreid	met	meer	materiaal.	Deze	demo	kan	iedereen	kan	aanvragen.	En	het	Youtube	kanaal	wordt	uitgebreid	met	

meer	gratis	materiaal.	

§ Zangexpress	–	een	methode	voor	PO,	heeft	nu	een	speciale	site	met	gratis	materiaal	voor	iedereen.	

§ Zingzonline	–	een	methode	van	de	Muziekschool	Amsterdam	plaatste	veel	gratis	online	lessen	op	een	Instagram	

account.	

§ Een	overzicht	van	het	LKCA	met	allerlei	methodes	en	links,	ook	voor	het	jonge	kind.	Onze	collega’s	van	VONKC	hebben	

ook	de	overzichten	van	het	LKCA	voor	beeldende	vorming,	dans,	drama/	theater,	erfgoed	en	schrijven	online	gezet.	
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PO	

§ 123Zing	–	muziekmethode	123Zing	voor	het	PO	heeft	een	hele	pagina	met	gratis	materiaal	beschikbaar.	Verder	kun	je	

met	een	abonnement	Kids	pagina’s	aanmaken	waarmee	kinderen	er	thuis	mee	kunnen	werken.	

§ Eigenwijs	Digitaal	–	PO	methode	Eigenwijs	Digitaal,	vol	liedjes	en	lessen,	heeft	de	digitale	omgeving	tijdelijk	gratis	

opengezet.	Gebruik	als	login	lente	en	als	wachtwoord	muziekles.	

§ Leskwartier	–	methode	voor	het	PO	zet	veel	gratis	lessen	online	op	een	speciale	corona	pagina.	

§ Muziek	in	School	–	methode	voor	het	PO	heeft	een	speciale	gratis	pagina	voor	thuis.	

§ Muziek	Talent	Express	–	methode	van	Aslan	Muziekcentrum	heeft	de	volgende	opties	toegevoegd	in	het	kader	van	de	

coronacrisis:	leerlingen	en	ouders	van	scholen	die	gebruik	maken	van	de	methode	krijgen	gratis	toegang	tot	de	digitale	

omgeving.	Ze	krijgen	daarover	bericht.	Studenten	kunnen	gratis	gebruik	maken	van	de	methode.	De	gratis	demo	wordt	

uitgebreid	met	meer	materiaal.	Deze	demo	kan	iedereen	kan	aanvragen.	En	het	Youtube	kanaal	wordt	uitgebreid	met	

meer	gratis	materiaal.	

§ Zangexpress	–	een	methode	voor	PO,	heeft	nu	een	speciale	site	met	gratis	materiaal	voor	iedereen.	

§ Zingzonline	–	een	methode	van	de	Muziekschool	Amsterdam	plaatste	veel	gratis	online	lessen	op	een	Instagram	

account.	

§ Een	overzicht	van	het	LKCA	met	allerlei	methodes	en	links,	ook	voor	het	jonge	kind.	Onze	collega’s	van	VONKC	hebben	

ook	de	overzichten	van	het	LKCA	voor	beeldende	vorming,	dans,	drama/	theater,	erfgoed	en	schrijven	online	gezet.	

VO	

§ Beats	‘n	Bits	–	deze	digitale	methode	voor	het	VO,	gaat	de	komende	periode	kosteloos	‘open’	voor	alle	scholen,	zodat	

leerlingen	en	docenten	vanuit	huis	met	muziek	bezig	kunnen	blijven.	Als	het,	tijdens	deze	lastige	periode,	een	oplossing	

voor	jou	en	jouw	leerlingen	kan	zijn;	vraag	dan	een	proefaccount	aan	en	vermeld	even	dat	het	om	‘afstandsonderwijs’	

gaat.	

§ Buma	Music	Academy	–	Buma	Music	Academy	barst	van	het	online	lesmateriaal.	Al	het	lesmateriaal	is	nu	te	

downloaden,	om	samen	met	de	bijhorende	lesvideo	–	naar	leerlingen	te	versturen	of	op	de	ELO	te	zetten.	Leerlingen	

kunnen	er	zelfstandig	mee	aan	de	slag!	Dat	leerlingen	thuis	geen	muziekinstrument(en)	hebben	is	geen	probleem;	de	

praktische	opdrachten	kunnen	veelal	zonder	instrument	gemaakt	worden.	In	de	online	lesomgeving	vind	je	bijna	50	

lessen	binnen	verschillende	muzikale	onderwerpen	gedifferentieerd	op	vmbo	en	havo-vwo	niveau.	Buma	Music	

Academy	is	gratis	voor	docenten	uit	het	voortgezet	onderwijs.	Nog	geen	deelnemer?	Meld	je	hier	aan.	Je	kunt	nu	ook	

een	gratis	online	workshop	Ableton	aanvragen	voor	je	leerlingen.	

§ Earz	–	een	hulpmiddel	voor	muzieklessen	in	het	PO	als	VO	met	allerhande	games	en	apps	om	over	muziek	te	leren	en	te	

maken.	Bijvoorbeeld	oefeningen	voor	eindexamenleerlingen.	Biedt	nu	een	korting	van	25%	aan.	

§ Musicbox	–	een	volledig	digitale	methode	voor	het	VO,	werkt	met	een	persoonlijke	leeromgeving,	volledig	

gedifferentieerd	en	flexibele	leerlijnen.	Je	kunt	nu	een	gratis	pilot	aanvragen	waarmee	je	de	komende	periode	snel	en	

gemakkelijk	op	afstand	les	kunt	geven.	

§ Intro	–	uitgever	ThiemeMeulenhoff	van	VO	methode	Intro	biedt	op	haar	site	extra	tips	en	ondersteuning	aan	voor	het	

geven	van	les	op	afstand.	Werk	je	niet	met	Intro	of	werk	je	wel	met	Intro,	maar	nog	niet	met	het	digitale	platform?	Dan	

kun	je	nu	een	gratis	servicelicentie	aanvragen	voor	jou	en	je	leerlingen.	Kies	in	het	formulier	onder	‘Cultuur’	voor	

onderbouw,	bovenbouw	en/of	TTO.	
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§ Acapella	Maker	–	een	gratis	app	waarmee	je	video’s	kunt	maken	waarin	meerdere	personen	tegelijk	zingen.	

§ Ableton	Live	–	de	meest	gebruikte	professionele	DAW	(Digital	Audio	Workstation)	in	de	dance	en	elektronische	

muziek.	Je	kunt	nu	90	dagen	gratis	gebruik	maken	van	Ableton	Live	Suite,	de	meest	uitgebreide	versie.	

§ Ableton	Learning	Music	–	een	gratis	cursus	om	de	basisprincipes	van	muziek	te	leren	via	het	maken	van	beats,	die	

verwijst	naar	Ableton	Live,	maar	dat	heb	je	hier	niet	voor	nodig.	

§ Ableton	Synths	leren	–	een	cursus	waarin	je	zelf	spelenderwijs	leert	hoe	een	synthesizer	werkt,	werkt	ook	los	van	

Live.	

§ Bij	de	Buma	Music	Academy	kun	je	nu	een	gratis	online	workshop	Ableton	boeken	voor	je	leerlingen.	

§ Ook	faciliteert	de	Buma	Music	Academy	de	komende	dagen	en	weken	extra	docententrainingen	Ableton.	

Hoe	kun	je	als	docent	zelf	Ableton	Live	inzetten	in	de	(online)	klas?	In	deze	verdiepende	docententraining	leer	je	

alles	over	arrangeren,	mixen,	jammen	en	opnemen.	Certified	trainer	en	BMA	workshopdocent	Menno	Keij	geeft	de	

cursus	tijdens	3	sessies	van	1,5	uur	via	het	interactieve	platform	Zoom.	Per	training	doen	maximaal	4	docenten	mee.	

Zo	heeft	Menno	tijd	om	mee	te	kijken	op	je	scherm	en	alle	vragen	te	beantwoorden.	Interesse?	Meld	je	aan	

via	info@bumamusicacademy.nl.	

§ Bandlab	–	een	gratis	digitale	omgeving	waar	je	zelf	muziek	kunt	maken.	

§ Muziekdocente	Lisa	van	Bennekom	heeft	een	Youtube	kanaal	met	instructievideo’s	voor	Bandlab	

§ GarageBand	–	een	zeer	toegankelijke	digitale	omgeving	die	alleen	werkt	op	Apple	apparaten,	zowel	op	Mac	als	iPad	en	

iPhone.	

§ Sander	Knepper	maakte	een	aantal	instructievideo’s	voor	het	produceren	van	een	eigen	nummer.	

§ Korg	iKaossilator	–	een	zeer	intuïtieve	app	voor	iOs	en	Android	om	zelf	muziek	mee	te	maken.	Nu	helemaal	gratis	te	

downloaden	tot	31	maart.	

§ Soundation	–	nog	een	gratis	digitale	omgeving	waar	je	zelf	muziek	kunt	maken.	

§ Soundtrap	–	een	digitale	omgeving	waar	je	muziek	kunt	maken.	Nu	een	maand	lang	helemaal	gratis	met	zo	veel	

licenties	als	je	wilt.	

§ Arjen	Attema	maakte	een	instructievideo,	een	instructie	over	de	opbouw	en	een	instructie	effecten.	Ook	maakte	hij	

een	thuisopdracht.	

§ Spire	–	een	meersporen	recorder	voor	iOs.	

§ Virtual	Piano	–	een	gratis	virtuele	piano.	Er	zijn	er	meer	zoals:	Virtual	Piano	GM,	Online	Keyboard	Online	Pianist.	

§ Wash	your	lyrics	–	een	app	die	alle	songteksten	omzet	in	instructies	voor	goed	handen	wassen	ten	tijden	van	corona.	

§ Een	overzicht	van	het	LKCA	met	muzikale	apps.	Is	van	juni	2018.	Iets	gedateerd,	maar	staan	nog	veel	goede	apps	in.	
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§ Organiseer	je	eigen	festival	–	muziekdocent	Britt	van	Dungen	maakte	deze	opdracht	waar	leerlingen	leren	nadenken	

over	wat	er	nodig	is	om	een	festival	te	organiseren.	

§ Pop	Makers	–	muziekdocenten	Robin	Mobron	en	Harolds	Geerts	van	het	Keizer	Karel	College	in	Amstelveen	hebben	

een	zeer	uitgebreide	hoeveelheid	materiaal	en	online	tools	bij	elkaar	gebracht	om	zelf	een	popsong	te	maken.	

§ Lokaal	003	–	muziekdocent	Thomas	van	den	Ende	van	het	Gymnasium	Novum	in	Voorburg	heeft	een	grote	database	

met	online	lesmateriaal.	Niet	alles	is	toegankelijk,	maar	veel	wel	gelukkig.	

§ Heemgaard	Muziek	–	de	Heemgaard	in	Apeldoorn	heeft	een	speciale	muzieksite	met	allerlei	opdrachten	en	filmpjes	

gemaakt	door	muziekdocente	Bregje	Kelderman.	

§ Akkoordenmethode	–	een	methode	om	akkoorden	te	leren	via	bekende	liedjes	door	muziekdocent	Arend	Jan	Averink.	

§ Componeeropdracht	VMBO	1	–	een	opdracht	met	voorwerpen	in	3	lessen	van	muziekdocente	Rachel	Kieneker.	

§ Componeeropdracht	HAVO	4/	VWO	5	–	een	speciale	corona	opdracht	van	Rachel	Kieneker.	

§ Ritmeopdracht	–	leerlingen	maken	zelf	een	ritme	thuis	door	Michiel	Geerts.	

§ Maak	je	eigen	dancetrack	–	leerlingen	gaan	aan	de	slag	met	een	eigen	dancetrack,	hier	met	Beat	‘n	Bits,	maar	dat	kan	

ook	met	één	van	de	bovenstaande	online	tools	als	Soundtrap	of	Bandlab.	Door	Michiel	Geerts.	

§ Muziekdocent	Arjen	Attema	van	het	RSG	Magister	Alvinus	in	Sneek	maakte	een	opdracht	over	het	schrijven	van	

een	recensie.	

§ VPRO	3voor12	is	bezig	met	een	eigen	Home	Schooling	site.	Vol	interessante	links	en	informatie	over	popmuziek.	
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§ Thomas	van	den	Ende:	‘Ik	wil	de	leerlingen	in	een	klein	groepje	een	parodie	laten	schrijven	op	een	bestaand	nummer.	

Dit	kan	vanaf	thuis	in	bijvoorbeeld	Google	Docs.	Later	zou	ieder	zijn	stukje	kunnen	opnemen,	waarna	het	samen	ge-edit	

wordt.	Het	thema	zou	actueel	kunnen	zijn,	bv	de	scholen	dicht,	Mark	Rutte	die	alsnog	een	hand	schudt	enz.’	

§ Liesbeth	Rietveld	heeft	op	haar	drie	PO	scholen	nagevraagd	welke	kinderen	er	de	komende	weken	jarig	zijn.	Op	de	

verjaardagsdag	zelf	is	ze	van	plan	om	hen	een	persoonlijke	videoboodschap	met	verjaardagsliedjes	in	te	zingen.	

De	eerste	2	kinderen	waren	gisteren	jarig.	Morgen	de	volgende.	A.	wordt	dan	5	jaar.	Ze	nodig	haar	en	diegene	die	in	de	

woonkamer	zijn	uit	spullen	te	pakken	waar	je	muziek	mee	kunt	maken	(ritme)	zoals	bijv	spullen	uit	de	keuken	en	met	

haar	mee	te	doen.	

§ Ideeën	matrix	–	snelle,	concrete	les	activiteiten	in	een	handige	matrix	van	Irene	Hommels.	Bedoeld	voor	instrumentale	

lessen,	maar	wellicht	ook	te	gebruiken	in	het	reguliere	onderwijs.	

§ Erik	de	Vrij	komt	met	het	volgende	idee:	‘Vroeger	gebruikte	men	morse-code	om	van	grote	afstand	met	elkaar	te	

communiceren.	Dit	betekende	dat	er	doormiddel	van	lange	en	korte	piepjes	letters	konden	worden	gemaakt,	waar	men	

weer	woorden	zinnen	van	maakte.	Ik	heb	een	overzicht	gevonden	waar	elke	cijfer	en	letter	wordt	uitgelegd.	Er	zijn	een	

paar	regels	aan	morse-code	verbonden:	1.	Elk	stipje	is	een	‘unit.	2.Een	streepje	is	even	lang	als	drie	units.	De	afstand	

tussen	onderdelen	van	dezelfde	letter	moet	een	unit	zijn.	De	afstand	tussen	letters	binnen	een	woord	moet	drie	units	

zijn.	De	afstand	tussen	woorden	is	zeven	units.	Ook	heb	ik	een	websitegevonden	waar	je	zelf	een	morse-code	kunt	

genereren.	Mijn	idee	is	om	elke	dag	een	morse-code	te	sturen	naar	kinderen	van	de	bovenbouw,	die	ze	dan	moeten	

ontcijferen	door	goed	te	luisteren.	Wellicht	vinden	jullie	het	ook	leuk	om	dit	te	doen,	het	kan	een	mooie	tussenstap	zijn	

naar	het	notenschrift,	omdat	het	veel	van	dezelfde	elementen	bevat.’	,	

§ Raad	alle	17	nummers	in	deze	Snipperhit	van	Marius	Diepenhorst!	
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Het	Centraal	Examen	gaat	dit	schooljaar	niet	door.	Leerlingen	kunnen	op	basis	van	de	resultaten	van	hun	schoolexamens	hun	diploma	

behalen.	Dat	hebben	de	ministers	Van	Engelshoven	en	Slob	van	Onderwijs	op	24	maart	bekendgemaakt.	

Lees	hier	de	Kamerbrief	

Houd	voor	verdere	informatie	de	pagina	Rijksoverheid.nl/examens	en	het	nieuwsbericht	‘Update	coronavirus’	op	Examenblad.nl	in	de	gaten.	

Op	Examenblad.nl	wordt	zo	snel	mogelijk	een	link	naar	meer	informatie	geplaatst.	

Veel	muziekdocenten	zaten	met	hun	examenleerlingen	midden	in	de	voorbereidingen	van	praktijkopdrachten	die	onderdeel	zijn	van	het	

schoolexamen,	zoals	bijvoorbeeld	een	examenconcert.	De	schoolexamens	gaan	wel	door.	Scholen	krijgen	de	ruimte	om	het	Programma	van	

Toetsing	en	Afsluiting	(PTA)	aan	te	passen,	bijvoorbeeld	door	bepaalde	examens	in	een	andere	vorm	af	te	nemen,	zolang	steeds	wel	de	

verplichte	eindtermen	worden	gedekt.	Omdat	de	centrale	examens	niet	doorgaan	krijgen	scholen	meer	tijd	om	de	schoolexamens	af	te	

ronden.	

Eindtermen 

De	eindtermen	van	muziek	havo	en	muziek	vwo	zijn	wat	algemener	geformuleerd,	waardoor	er	meer	ruimte	lijkt	om	een	SE-onderdeel	als	

een	examenconcert	op	een	andere	manier	in	te	vullen.	Dat	geldt	ook	voor	kunst	(muziek)	havo	en	kunst	(muziek)	vwo,	maar	voor	muziek	

vmbozijn	de	eindtermen	specifieker	geformuleerd.	
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