Module 1

Algemene muziekleer (handboek, werkboek en cd)

Exameneisen
Algemene muziekleer
a het muziekschrift
b maat en maatsoorten
c tempo- en karakteraanduidingen
d dynamiek/dynamische tekens
e articulatie/frasering
f versieringen
g toonladders/reeksen/modi
h intervallen
i
drieklanken en hun omkeringen
j
het verschijnsel septiemakkoord
k tonen en boventonen
l
instrumenten
voor cantor:
m samenstelling orkestpartituur.

Gehoor
Melodisch
a het herkennen en benoemen van intervallen t/m het octaaf,
op-en neerwaarts
b het van blad zingen van een melodie (bv. uit het Liedboek
voor de Kerken)
c het nazingen van een korte melodie
d het noteren van een eenvoudige, voorgespeelde melodie
voor cantor:
e het noteren van een éénstemmig en eenvoudig tweestemmig dictee
f het kunnen werken met een stemvork
g het van blad zingen van een koorpartij na korte voorbereiding
zonder instrument
h het zingen van grote en kleine drieklanken en omkeringen.
Ritmisch
a
het herkennen en benoemen van elementaire maatsoorten:
2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 5/4
b het naspelen van een ritmisch gegeven
c het noteren van een eenvoudige (voorgezongen of voorgespeeld) ritme.

Doelgroep
Organist en cantor.
Doelstelling
- Voldoende kennis hebben van de termen en begrippen die in de (kerk)muzikale praktijk
gebruikelijk zijn
- beschikken over een voor deze praktijk toereikend muzikaal gehoor
- voor organisten: kunnen omgaan met elementaire akkoordverbindingen.
Studiemateriaal
Handboek, werkboek en cd met gehooropdrachten.
Studieprogramma
- Aan de orde zijn:
-gehoortraining
-theorie: toonduur, toonhoogte, samenklank, toonsterkte en klankkleur
-spelen en herkennen: eenvoudige akkoordverbindingen (cadensen).

Afsluiting
Het afsluitend examen wordt deels mondeling, deel schriftelijk afgenomen en bestaat uit de
volgende onderdelen:
- opdrachten voor het gehoor: intervallen herkennen, nazingen, van blad zingen (uit een liedboek),
dictee (voor organisten eenstemmig, voor cantors een- en tweestemmig), zingen van grote en
kleine drieklank met omkeringen (voor cantors), het herkennen van maatsoorten en ritmen
- vragen over de theorie van de hoofdstukken 1 t/m 9 (organisten) en 1 t/m 10 (cantors)
- voor organisten en cantors: het analyseren van harmonische opeenvolgingen in meerstemmige
zettingen
- voor organisten: het spelen van cadensen.
organisten
gehoor: mondeling 15’ (incl. dictee)
theorie: schriftelijk 45’
cadensen: aan het klavier 5’

cantors
gehoor: mondeling 20’ (incl. tweestemmig dictee)
theorie: schriftelijk 45’
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Module 2

Geschiedenis (handboek, werkboek en cd)

Exameneisen
Muziekgeschiedenis
Kennis van:
a. de indeling in stijlperioden
b. de belangrijkste kenmerken, componisten
en composities uit deze perioden.
c. de muziekgeschiedenis in
cultuurhistorisch verband.
d. de kerkmuziek uit deze perioden.

Organist: Geschiedenis van het instrument
Grondige kennis van de historie van
het instrument.
Cantors: Geschiedenis van het cantoraat
Grondige kennis van de historie van het
cantoraat.

Hymnologie
Kennis van:
a. de geschiedenis van het kerklied vanaf de middeleeuwen tot en met
heden, voor zover die in de gebruikelijke liedboeken voorkomen.
b. kenmerken van tekst en melodie van het kerklied in heden en verleden
c. de functie van het kerklied in de liturgie
d. de inhoud en achtergrond van het Liedboek voor de Kerken
e. de inhoud en achtergrond van Gezangen voor Liturgie, grondige
kennis
van de historie
f. recente ontwikkelingen op het gebied van het kerklied
g. andere vormen van gemeentezang dan strofische.

Doelgroep
Organist en cantor.
Doelstellingen
Het beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot:
- formele en functionele aspecten van de kerkmuziek uit de voornaamste stijlperioden
- de ontwikkelingslijnen van en de onderlinge samenhang tussen de algemene kunstgeschiedenis en de
geschiedenis van de kerkmuziek (het kerklied, de koormuziek en de orgelkunst)
- de kenmerken en functies van strofische en niet-strofische kerkliederen en de hymnologische aspecten
van liedboeken en dienstboek(en)
Het beschikken over:
- een globaal chronologisch overzicht van de geschiedenis van de kerkmuziek met bijbehorende
stijlontwikkeling
- een grondige kennis van de historie van het orgel, dan wel van het cantoraat.
Studiemateriaal
Handboek, werkboek en cd met 48 luistervoorbeelden.
Studieprogramma
- De belangrijkste hoofdstukken zijn: Oudheid en Middeleeuwen, 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw, 19e
eeuw en 20e eeuw. In elk hoofdstuk worden behandeld: de geschiedenis, de muziek, de kerk, het
kerklied en de orgelkunst.
Afsluiting
Het afsluitend examen wordt afgenomen uit de volgende onderdelen. Naar aanleiding van voorgelegde:
- compositie (koorpartituur of orgelcompositie en geluidsvoorbeeld)
. een gesprek over de kenmerken en de stijl van de compositie
. vragen over de kennis van de betreffende periode
- psalmen of gezangen uit het Liedboek voor de Kerken en andere gebruikelijke bundels
. een gesprek over de stijlkenmerken van liederen
. vragen over de hymnologische ontwikkeling, overige kenmerken en functies van het kerklied
- orgelcompositie of koorpartituur
. een gesprek over de kenmerken en de stijl van de compositie
. voor organisten: vragen over de historie van het orgel en over de functie van orgel en organist
. voor cantors: vragen over de historie van de cantorij en over de functie van cantorij en cantor.
muziekgeschiedenis:
hymnologie:
organisten: geschiedenis orgel
of
cantors: geschiedenis cantoraat

mondeling 20’
mondeling 20’
mondeling 10’

Vastgesteld op 8 september 2008

Module 3

Liturgiek

Exameneisen
Aan de hand van een door de kandidaat zelf opgestelde en ingevulde orde van dienst voor een nader aan te geven
zon- of feestdag in het kerkelijk jaar, zal worden getoetst de kennis van:
a de belangrijkste typen orden van dienst van Schrift en Tafel, zoals die op dit moment in reformatorische
kerken in gebruik zijn, en hun ontstaan
b bijzondere diensten, met name de doopliturgie, de orde bij de bevestiging van ambtsdragers, de
huwelijksinzegening en uitvaartdiensten
c de getijden, met name het morgen- en avondgebed, en hun ontstaan
d structuur en ontstaan van het kerkelijk jaar, met speciale aandacht voor de joodse wortels
e de opzet van de voornaamste leesroosters
f een aantal liturgische begrippen, zoals: liturgie, gedenken, vieren, symbool, teken, offer, gebed, maaltijd,
doop
g het kunnen plaatsen van liederen in het kerkelijk jaar en in de orde van dienst.
Doelgroep
Cantor en organist.
Doelstelling
Beschikken over voldoende kennis van en inzicht in liturgie om:
als kerkmusicus te kunnen functioneren in het voorbereiden van en meewerken aan liturgische
vieringen.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
De belangrijkste onderdelen zijn:
- uitgangspunten (ontmoeting, vieren en leren, markeren van het leven)
- zondag, feest- en gedenkdagen (orden, leesroosters, liturgisch jaar)
- het dagelijks gebed (muziek in de getijden, orden)
- gelegenheidsliturgie (doop en belijdenis, bevestiging, trouw, uitvaart)
- velden ruimte, riten, symbolen en participatie).
Deze module biedt veel mogelijkheden voor zelfstudie. Ter ondersteuning kan men zich opgeven
voor een studiebijeenkomst (zie p. ..).
Afsluiting
De kennis van liturgiek wordt mondeling geëxamineerd aan de hand van een door de
examencommissie voorgelegde:
- orde voor een zondagse dienst:
structuur en onderdelen ervan, liturgische begrippen, plaats van kinderen en jongeren
- psalm of gezang uit een gangbare bundel:
functie(s) in de liturgische viering, het kerkelijk jaar en in liturgisch(e) veld(en)
- orde voor een getijdendienst:
structuur en onderdelen ervan, liturgische begrippen.
Dit examen wordt bij voorkeur gecombineerd met de afsluiting van Module 14 (Het dienstwerk en
zijn dienaren).

orde zondagse dienst:
psalm of gezang:
orde getijdendienst:

totaal ca 30’

Vastgesteld op 8 september 2008

Module 4

Spelen van literatuur (handboek)

Exameneisen
Literatuur
Het kunnen spelen van een programma bestaande uit
circa 10 werken waarin onderstaande stijlperioden
en muzikale genres zijn vertegenwoordigd.

stijlperioden
Vroeg Barok
Barok
Galante stijl
Romantiek
Modern

genres/voorbeelden
- Variaties over Psalm 140,
J.P. Sweelinck
- Partita, J. Pachelbel
- Klavierübung, J.L. Krebs
- 30 Choralvorspiele, M. Reger
opus 135a
- Choralvorspiele, H. Walcha
(w.o. een recent Nederlands werk)

N.B.1 Minimaal de helft van de werken dient bestemd
te zijn voor orgel met pedaal.

Repertoire
Kennis van:
a de voornaamste orgelcomponisten, belangrijke orgelwerken, stijlkenmerken
en het herkennen van compositietechnieken
b orgelmuziek, rekening houdend met haar
plaats en functie binnen een liturgisch
kader.
Registratie en uitvoeringspraktijk
Kennis van:
a de voornaamste registratieprincipes
uit de verschillende stijlperioden
b uitvoeringspraktijken uit diverse stijlperioden.
N.B.2 De lijst van 10 werken behoeft
goedkeuring van de examencoördinator

Doelgroep
Organist.
Doelstellingen
Het op artistieke wijze kunnen uitvoeren van bestaande muziek, waarbij rekening wordt gehouden
met de mogelijke functies van orgelwerken binnen een liturgisch kader.
Studiemateriaal
Handboek, literatuur waarnaar wordt verwezen, beluisteren van vakkundige organisten, bespelen
van fraaie orgels.
Studieprogramma
Behandeld wordt:
- orgelrepertoire uit verschillende perioden vanaf de 16e eeuw, waarbij tevens aandacht wordt
besteed aan het orgeltype en de uitvoeringspraktijk met als onderdelen registratie, tempo,
ornamentiek en speelwijzen.
- Het gebruik van orgelliteratuur in de liturgie:
. aan het begin van de (hoofd- of gebeds)dienst
. tijdens de inzameling van de gaven
. tijdens de avondmaalsviering
. aan het einde van de dienst
. tijdens de getijdeviering.
Afsluiting
Het afsluitend examen bestaat uit:
- het spelen van circa 10 orgelcomposities uit verschillende (stijl)perioden en genres, waarbij de
kandidaat onderdelen van het Studieprogramma praktisch toepast. Uitgangspunt is een orde van
dienst, waarover de kandidaat een week voor het examen kan beschikken.
- een gesprek over repertoire en uitvoeringspraktijk aan de hand van de ingeleverde lijst.
N.B.
In cursusverband wordt Module 4 geëxamineerd in combinatie met de Modules 5 (Begeleiding van
de gemeentezang), 6 (Inleiden van de gemeentezang) en 8 (Improviseren 1). Zie verder bij
COMBI-EXAMEN op pagina 00.
In bijzondere gevallen kan van deze clustering worden afgeweken, dit ter beoordeling van de
examencoördinator.
Indien men zich individueel voorbereidt (dus niet in cursusverband) en men wil deze module
(Module 4) afzonderlijk afsluiten, dan wordt door de examencoördinator een keuze gemaakt uit de
lijst van werken zoals de kandidaat die heeft overlegd. Hem/haar wordt een week voor het examen
door de examencoördinator meegedeeld welke werken hij/zij moet spelen.
Totale speelduur inclusief gesprek is ca. 25 minuten.
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Module 5

Begeleiden van de gemeentezang (handboek)

Exameneisen
Begeleiding
Het kunnen spelen van bestaande begeleidingen van:
a een aaneengesloten reeks van 25 psalmen
b een niet-aaneengesloten reeks van 25 gezangen uit
gangbare liedbundels binnen de PKN-kerken
c ordinariumdelen zoals Kyrie, Gloria, Credo, enz.
De kandidaat moet minimaal 5 op de lijst aangegeven
gezangen met uitkomende stem in de sopraan
kunnen spelen en 5 psalmzettingen in de tenor.

Orde van dienst
Het kunnen spelen van de muzikale onderdelen
van een orde van dienst volgens opgave die
de kandidaat een week voor het examen
krijgt toegezonden (ordinarium en proprium).
N.B. 1.Bij het begeleiden is pedaalspel verplicht.
N.B. 2. De gekozen reeksen van psalmen en
gezangen behoeft goedkeuring van de
examencoördinator.

Doelgroep
Organist.
Doelstellingen
Het op orgel kunnen begeleiden van de gemeentezang, waarbij recht wordt gedaan aan de eigenheid
van het lied, het orgel en de gemeente, op een zodanige manier dat het zingen van de gemeente er
door wordt gestimuleerd.
Studiemateriaal
- Handboek
- Begeleidingsbundels.
Studieprogramma
Belangrijke onderdelen van het studieprogramma zijn het spelen (met pedaal) van
begeleidingsvormen uit bruikbare bundels: voor de gemeente (zónder en mét uitkomende stem in
sopraan en tenor) en/of de cantorij. Geoefend wordt het spelen in een goed tempo (in relatie tot
tactus- en maattekens) en het omgaan met een uitvoeringsaspect als de aansluiting tussen regels
en strofen. Ook het begeleiden (met pedaal) van liturgische formules voor cantorij en/of gemeente is
een programmaonderdeel.
Afsluiting
Het afsluitend examen vindt plaats tijdens een orgelpracticum. De inhoud hiervan bestaat uit het
toepassen van de onderdelen van het studieprogramma die hiervoor genoemd zijn. Uitgangspunt is
een orde van dienst, waarover de kandidaat een week voor het examen kan beschikken.
N.B.
In cursusverband wordt Module 5 geëxamineerd in combinatie met de Modules 4 (Spelen van
literatuur), 6 (Inleiden van de gemeentezang) en 8 (Improviseren 1). Zie verder bij COMBI-EXAMEN
op pagina 00.
In bijzondere gevallen kan van deze clustering worden afgeweken, dit ter beoordeling van de
examencoördinator.
Indien men zich individueel voorbereidt (dus niet in cursusverband) en men wil deze module (Module
5) afzonderlijk afsluiten, dan wordt door de examencoördinator een keuze gemaakt uit de reeks van
gekozen psalmen en andere liederen zoals de kandidaat die heeft overlegd. Hem/haar wordt een
week voor het examen door de examencoördinator meegedeeld welke werken hij/zij moet spelen.
Totale speelduur is ca. 10 minuten.
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Module 6

Inleiden van de gemeentezang (handboek)

Exameneisen
Voorspel
Het kunnen spelen van voorspelen zoals genoteerd in de begeleidingsboeken en behorend tot de voor het examen
gekozen begeleidingen (zie Module 5).

Doelgroep
Organist.
Doelstelling
Het op orgel kunnen spelen van bestaande intonaties en voorspelen voorafgaand aan de
gemeentezang, waarbij rekening wordt gehouden met de functionaliteit van de inleiding binnen een
liturgische context.
Studiemateriaal
- Handboek
- Orgelboeken bij de Geneefse psalmen en de gezangen.
Studieprogramma
Behandeld wordt het leren spelen van intonaties en voorspelen uit bruikbare uitgaven.
Belangrijke onderdelen van het studieprogramma zijn:
- inleiden van een lied
- aansluiting tussen intonatie/voorspel en lied (metrisch en stilistisch)
- inleiden van gezongen liturgische formules uit Orde I van Dienstboek – een proeve, 1.

Afsluiting
Het afsluitend examen vindt plaats tijdens een orgelpracticum, waarin de vaardigheid in het spelen
van liedinleidingen door de kandidaat wordt gedemonstreerd. De inhoud van het practicum bestaat
uit het toepassen van de onderdelen van het studieprogramma die hiervoor genoemd zijn.
Uitgangspunt is een orde van dienst, waarover de kandidaat een week voor het examen kan
beschikken.
N.B.
Module 6 wordt geëxamineerd in combinatie met de Modules 4 (Spelen van orgelliteratuur), 5
(Begeleiden van de gemeentezang) en 8 (Improviseren 1). Zie verder bij COMBI-EXAMEN op pagina
00.
In bijzondere gevallen kan van deze clustering worden afgeweken, dit ter beoordeling van de
examencoördinator.
Indien men zich individueel voorbereidt (dus niet in cursusverband) en men wil deze module (Module
6) afzonderlijk afsluiten, dan wordt door de examencoördinator een keuze gemaakt uit de reeks van
psalmen en gezangen zoals de kandidaat die heeft overlegd (zie Module 5). Hem/haar wordt een
week voor het examen door de examencoördinator meegedeeld welke intonaties, voorspelen hij/zij
moet spelen. Men doet tegelijkertijd examen in Module 6 en Module 5.
Totale speelduur is ca. 10 minuten.
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Module 7

De bouw van het orgel (handboek, werkboek)

Exameneisen
Orgelbouw
a grondige kennis van de orgelbouw
b het kunnen stemmen van een tongwerk.

Doelgroep
Organist.
Doelstelling
- Inzicht hebben in de belangrijkste aspecten van de orgelbouw
- het kunnen stemmen van een tongwerk en het verhelpen van kleine storingen
- bekend zijn met ontwikkeling en regelgeving in de orgelbouw met betrekking tot gebruik,
onderhoud en restauratie.
Studiemateriaal
- Handboek
- Werkboek.
Studieprogramma
Aan de orde komen de volgende onderdelen: windvoorziening, toon-cancellenlade, tractuur bij het
mechanische orgel, register-cancellenlade, de tractuur van het pneumatisch/elektro-pneumatisch
orgel, pijpwerk, vormgeving, beleid met betrekking tot regelgeving in orgelzaken en gebruik van het
orgel, stemmen van een tongwerk en oplossen van kleine storingen.
Afsluiting
Het afsluitend tentamen vindt plaats in de vorm van een gesprek en een practicum. Aan de orde
komen:
- vragen over de bouw van het orgel op basis van het handboek (Werkboek, hoofdstuk 1 t/m 8)
- gesprek over beleidsaspecten over gebruik, onderhoud en restauratie van het orgel (Werkboek,
hoofdstuk 9)
- het stemmen van een tongwerk.

bouw:
beleid:
stemmen:

mondeling 30’
mondeling 10’
praktijk 5’
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Module 8

Improviseren 1 (handboek, cd)

Exameneisen
Voorspel
Het improviseren van intonaties/korte voorspelen met gebruikmaking van een gedeelte van een bestaande
begeleiding; of volledig geïmproviseerde voorspelen/intonaties voor liederen uit de reeks zoals die voor Module 5
is opgesteld.

Doelgroep
Organist.
Doelstelling
Het kunnen improviseren van intonaties en korte voorspelen, waarbij rekening wordt gehouden met
van de functionaliteit van deze inleidingen binnen een liturgische context.
Studiemateriaal
- Handboek
- CD.
Studieprogramma
Aan de orde komt het leren improviseren van intonaties en eenvoudige voorspelen, overwegend op
basis van bestaande liedzettingen. De oefeningen zijn ondergebracht in de volgende categorieën:
- contrast (in aantal stemmen, in beweging)
- herhaling (van een regel, motief, toon, refrein)
- variatie (van zetting, van melodie)
- meerstemmigheid (diverse vormen).
Voor specialisatie in de improvisatie wordt verwezen naar Module 16: Improviseren 2.
Afsluiting
Het afsluitend examen vindt plaats tijdens een gedeeltelijk voorbereid orgelpracticum. Aan de orde
komen onderdelen van het hiervoor aangegeven Studieprogramma. Het is de kandidaat toegestaan
gebruik te maken van zelfgenoteerde improvisatieschema’s.
N.B.
Module 8 wordt geëxamineerd in combinatie met de Modules 4 (Spelen van orgelliteratuur)
gemeentezang 5 (Begeleiden van de gemeentezang) en 6 (Inleiden van de gemeentezang).
Zie verder bij COMBI-EXAMEN op pagina 00. In bijzondere gevallen kan van deze clustering worden
afgeweken, dit ter beoordeling van de examencoördinator.
Indien men zich individueel voorbereidt (dus niet in cursusverband) en men wil deze module (Module
8) afzonderlijk afsluiten, dan wordt door de examencoördinator een keuze gemaakt uit de reeks van
gekozen psalmen en andere liederen zoals de kandidaat die heeft overlegd. Hem/haar wordt een
week voor het examen door de examencoördinator meegedeeld welke werken hij/zij moet spelen.
Men doet tegelijkertijd examen in Module 8 en Module 5.
Totale speelduur is ca. 10 minuten.
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COMBI-EXAMEN over de Modules 4, 5, 6 en 8
(duur: praktijk 50’, gesprek over orgelwerken 10’)

Onderdelen: globaal
In het combi-examen wordt de uitvoering van alle muzikale onderdelen van een orde van dienst zoals
deze in de Modules 4, 5, 6 en 8 aan bod komen, getoetst. Deze onderdelen zijn het spelen van:
- orgelwerken (zie Module 4)
- voorspel en intonaties (zie Modules 6 en 8)
- zettingen van psalmen en gezangen uit gangbare bundels (zie Module 5, pedaal verplicht)
- onberijmde muzikale onderdelen (zie Module 5, pedaal verplicht).
Hierna volgt een gesprek over repertoire en uitvoeringspraktijk van de ingestudeerde orgelwerken.
Er zal bij het praktijkgedeelte niet alleen gelet worden op de speelvaardigheden van de kandidaat, maar
ook op alertheid bij het interpreteren van het karakter van het lied, de tactus of maatsoort, het tempo en
de aansluitingen (tussen intonatie en lied, tussen de liedregels en de coupletten).

Procedures: concreet
De kandidaat stuurt uiterlijk drie weken voor het examen vier lijsten naar de coördinator* toe met:
1. circa tien orgelwerken waarin verschillende stijlperioden en muzikale genres zijn vertegenwoordigd
2. een aaneengesloten reeks van 25 Geneefse psalmen (met voorspel of intonatie en begeleiding,
waarvan 5 met uitkomende stem in de tenor)
3. een niet-aaneengesloten reeks van 25 gezangen (met voorspel of intonatie en begeleiding, waarvan 5
met uitkomende stem in de sopraan)
4. minimaal één onberijmde psalm uit Gezangen voor Liturgie en/of minimaal één begeleiding bij een
muzikaal onderdeel uit een ordinarium in Dienstboek - een proeve, 1.
De coördinator kiest uit de eerste lijst maximaal 4 orgelwerken, uit de drie overige lijsten in totaal 4
items. De coördinator plaatst de gekozen items in een gefingeerde orde van dienst en geeft daarbij aan
welke opdracht bij welk item moet worden uitgevoerd: intonatie (uit boek of geïmproviseerd), langer
voorspel (uit boek), uitkomende stem in de tenor dan wel in de sopraan, literatuurspel tijdens de
communie of op andere plaatsen. Hij of zij stuurt de ingevulde orde van dienst tenminste acht dagen
voor de examendatum naar de kandidaat toe.
Bij het spelen van literatuur worden eveneens registratiekeuze en uitvoeringspraktijk in het eindoordeel
meegewogen.

Orde van dienst
Het stramien van de orde van dienst ziet er als volgt uit.
Preludium
[de intrede:]
Psalm, of intredelied
Kyrie en Gloria
[na de lezing uit het Oude Testament:]
Antwoordpsalm
[na de lezing uit de Brieven:]
Halleluja-met-vers, of lied
[na lezing uit het Evangelie:]
Acclamatie
[na de preek:]
Credo of Lied
[tijdens de voorbede:]
Acclamatie na gebedsintenties
[tijdens de inzameling der gaven:]
Offertorium
[tijdens tafelgebed:]
Sanctus/Benedictus
Agnus Dei
Communiemuziek
[bij zending en zegen:]
slotlied
en
gezongen heenzending
Postludium

literatuur
(onberijmde) psalm, of gezang
ordinarium
onberijmd of berijmd
onberijmde (psalm)tekst, of gezang
Dienstboek 1
ordinarium of gezang of psalm
Dienstboek 1
literatuur
ordinarium
ordinarium
literatuur
gezang of psalm
Dienstboek 1
literatuur

* De coördinator is de orgeldocent bij studie in cursusverband of de stafmedewerker Bureau Kerkmuziek
ingeval van individuele studie.
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Module 9

Leiden van de gemeentezang

Exameneisen
- De kandidaat oefent met een groep enkele liederen en liturgische stukken die gekozen worden uit een door
hem/haar samengestelde lijst van 20 liederen. Deze lijst dient zodanig samengesteld te zijn, dat in grote lijnen de
ontwikkeling van het kerklied door de eeuwen heen daarin wordt weergegeven. Tevens dient er één Ordinarium
uit het Dienstboek – een proeve, deel 1 aan te zijn toegevoegd.
- De kandidaat maakt bij het instuderen van de liederen en liturgische stukken gebruik van de stemvork en moet
een korte informatie over het lied, zoals tekst, structuur van de melodie en liturgische functie, kunnen geven.
- Hierbij dient de kandidaat te letten op:
a het zuiver en ritmisch nauwkeurig voorzingen
b het juiste tempo
c een duidelijke dirigeerbeweging
d een didactische aanpak om het lied aan te leren.
N.B. De lijst van 20 liederen behoeft goedkeuring van de examencoördinator.

Doelgroep
Organist en cantor.
Doelstelling
Liedleiding kunnen geven aan het zingen van de gemeente, het presenteren van nieuw liedrepertoire
en het verbeteren van het zingen van al eerder gezongen repertoire. Dit alles mede op basis van
kennis en inzicht met betrekking tot het eigene van liederen .
Studiemateriaal
- Handboek, inclusief de werkbladen.
Studieprogramma
De belangrijkste onderdelen zijn:
- voorbeelden van verschillende vormen voor kerkzang in de gemeente
- werkvormen voor het aanleren van een lied aan de gemeente.
Afsluiting
De kandidaat stuurt uiterlijk drie weken voor het afsluitend examen een lijst naar de coördinator
waarop genoemd worden:
- 20 liederen, waaronder Geneefse psalmen. De overige liederen zijn afkomstig uit verschillende
tijden en stijlen
- een toonzetting van het Ordinarium uit Dienstboek – een proeve, deel 1.
Het totaal aantal liederen en liturgische gezangen op deze lijst is 20. Uit deze lijst kiest de
coördinator maximaal 5 items uit en stuurt zijn of haar keuzelijstje ten minste 8 dagen voor de
examendatum aan de kandidaat toe.
Het examen vindt plaats in de vorm van een zangpracticum, waarbij de kandidaat de door de
coördinator gekozen liederen/gezangen met een (ad hoc-)koor als ‘gemeente’ uitvoert en zorgt dat
deze liederen correct worden gezongen. Hij of zij gebruikt hierbij de stemvork.
liedleiding: praktijk 15’
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Module 10

Het leiden van een koor

Exameneisen
Stem- en koorvorming
a kennis van het stemapparaat, ademhalingsorganen en ademtechnieken
b kennis van de vorming van klinkers en medeklinkers
c kennis van de ontwikkeling en behandeling van de (kinder)stem
d kennis van de stemsoorten (omvang, timbre, registers)
e het kunnen aangeven van middelen ter verbetering van fouten ten aanzien van articulatie, intonatie,
ademhaling en resonans
f kennis van de uitspraakregels van de Duitse en Engelse taal en het Latijn/kerklatijn
g eigen stemgebruik: het kunnen zingen van een vocalise en een lied.
Slagtechniek
a het beheersen van ‘tactus’ en maatslag in verschillende maatsoorten
b het duidelijk kunnen aangeven van: inzetten en fermates, dynamiek (waaronder crescendo en decrescende),
accelerando en rallentando/ritenuto, dynamiek, tempo- en maatwisseling, afsluitingen, staccato en legato.

Doelgroep
Cantor.
Doelstelling
Het beheersen van de technische aspecten van de koorleiding.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
De belangrijkste onderdelen zijn:
- stem- en koorvorming
- slagtechniek.
Afsluiting
Module 10 wordt geëxamineerd in combinatie met de Module 11 (Volwassenencantorij) of 12
(Jongerenkoor) of 13 (Kindercantorij). Zie de hierna volgende modulebeschrijvingen.
In bijzondere gevallen kan van deze clustering worden afgeweken, dit ter beoordeling van de
examencoördinator.
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Module 11

Volwassenencantorij

Exameneisen
Praktijk
Voor dit onderdeel levert de kandidaat een lijst in met 20 koorwerken die zijn bestudeerd en voorbereid. Op deze
lijst dienen voor te komen:
a zowel a capella-werken als werken met continuo-/orgelbegeleiding
b composities uit verschillende stijl-/cultuurperiodes, bijvoorbeeld renaissance, barok, romantiek, 20e eeuw
c composities uit het Nederlandse taalgebied.
Partituurspel
Het kunnen spelen op de piano van een vierstemmige koorpartituur, genoteerd op tenminste drie balken. Hiertoe
legt de kandidaat een voorkeurlijstje over van minimaal 3 werken, zo mogelijk voorkomend op de literatuurlijst
met 20 koorwerken.
Instrumentatie
Inzicht in een verantwoord en op de cantorij afgestemd gebruik van instrumenten.
N.B. de lijst van koorwerken behoeft goedkeuring van de examencoördinator.
Doelgroep
Cantor.
Doelstelling
Het kunnen samenstellen, instuderen en uitvoeren van een repertoire dat is afgestemd op de vocale
mogelijkheden van de volwassenencantorij binnen liturgisch verband.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
De belangrijkste onderdelen zijn:
- kennis van en praktische ervaring met ‘functioneel’ repertoire: (een- en meerstemmige) liturgische
gezangen en zettingen voor psalmen en andere liederen; verder motetten van verschillende
componisten
- enige kennis van en ervaring met het ‘grote’ repertoire, voor zover dit geschikt is voor de
eredienst: voorbeelden uit verschillende stijlen, tijden en regio’s
- integreren van muziek in de liturgie
- werkvormen bij het instuderen, repetitietechniek
- cantorijpraktijk, inclusief instrumentatie
- chant-zingen
- het opzetten en instandhouden van een cantorij
- het opzetten van een (jaar)programma
- het spelen op piano van een vierstemmige koorpartituur, genoteerd op tenminste drie balken
(partituurspel).
Afsluiting
Het afsluitend examen vindt deels plaats tijdens een cantorijpracticum, in combinatie met Module
10. De kandidaat levert uiterlijk drie weken voor het examen een gevarieerde lijst met 20 liturgische
koorwerken in. Hiervan zijn er drie werken aangestreept met het oog op het partituurspel. Uit deze
lijst maakt de coördinator een keuze, die hij tenminste acht dagen voor de examendatum aan de
kandidaat bekendmaakt, met vermelding van de uit te voeren opdrachten. De opdrachten zijn:
- het instuderen van een meerstemmige, voor de cantorijleden onbekende compositie,
- het uitvoeren van een meerstemmige compositie die de cantorijleden wél kennen,
- het spelen van een vierstemmige koorpartituur.
In dit examenonderdeel kan de kandidaat ook andere aspecten uit het hiervoor aangegeven
Studieprogramma opnemen. Bij het samenstellen van de lijst kan men denken aan composities van:
H. Schütz, M. Praetorius
H. Distler, M. Duruflé, S. Reda
D. Buxtehude (cantate)
H. Andriessen, H. Strategier, W. Vogel
F. Mendelssohn, M. Reger, J. Brahms
De theoretische onderdelen van het Studieprogramma, alsmede de stem- en koorvorming en
slagtechniek worden geëxamineerd na het practicum.
instuderen nieuw werk:
uitvoeren bekend werk:
theorie:
partituurspel:

praktijk 20’
praktijk 5’
mondeling 20’
praktijk (aan de piano) 5’
Vastgesteld op 8 september 2008

Module 12

Jongerenkoor

Exameneisen
Praktijk
Voor dit onderdeel levert de kandidaat een lijst in met 20 koorwerken die zijn bestudeerd en voorbereid. Op deze
lijst dienen voor te komen:
a zowel a capella-werken als werken met instrumentale begeleiding
b composities en genres in verschillende stijlen
c composities uit het Nederlandse taalgebied.
Partituurspel
Het kunnen spelen op de piano van een vierstemmige koorpartituur, genoteerd op tenminste drie balken. Hiertoe
legt de kandidaat een voorkeurlijstje over van minimaal 3 werken, bij voorkeur voorkomend op de literatuurlijst
met 20 koorwerken.
Instrumentatie
Inzicht in een verantwoord en op het jongerenkoor afgestemd gebruik van instrumenten.
N.B. de lijst van koorwerken behoeft goedkeuring van de examencoördinator.
Doelgroep
Dirigent
Doelstelling
Het kunnen samenstellen, instuderen en uitvoeren van een repertoire dat is afgestemd op de vocale
mogelijkheden van het jongerenkoor binnen liturgisch verband.
Studiemateriaal
Handboek
Studieprogramma
De belangrijkste onderdelen zijn:
- kennis van en praktische ervaring met ‘functioneel’ repertoire: liturgische gezangen en
liedarrangementen; verder songs die voor liturgisch gebruik geschikt zijn.
- enige kennis van en ervaring met het ‘grote’ repertoire, voor zover dit geschikt is voor de
eredienst: voorbeelden uit verschillende stijlen, tijden en regio’s
- integreren van muziek in de liturgie
- werkvormen bij het instuderen, repetitietechniek
- werken met instrumenten of band, inclusief instrumentatie
- het opzetten en instandhouden van een jongerenkoor
- het opzetten van een (jaar)programma
- het spelen op piano van een vierstemmige koorpartituur, genoteerd op tenminste drie balken
(partituurspel).
Afsluiting
Het afsluitend examen vindt deels plaats tijdens een koorpracticum, in combinatie met module 10.
De kandidaat levert uiterlijk drie weken voor het examen een gevarieerde lijst met 20 liturgische
werken in. Hiervan zijn er drie werken aangestreept met het oog op het partituurspel. Uit deze lijst
maakt de coördinator een keuze, die hij/zij tenminste acht dagen voor de examendatum aan de
kandidaat bekendmaakt, met vermelding van de uit te voeren opdracht. De opdrachten zijn:
- het instuderen van een meerstemmige, voor het jongerenkoor onbekende compositie,
- het uitvoeren van een meerstemmige compositie die de koorleden wél kennen,
- het spelen van een vierstemmige koorpartituur.
In dit examenonderdeel kan de kandidaat ook andere aspecten uit het hiervoor aangegeven
Studieprogramma opnemen. Bij het samenstellen van de lijst kan men denken aan:
M. Jackson: I’ll be there
Anoniem (Korea): Vredevorst, kom tot ons
Taizé: Als alles duister is
A. Govaart/B. Simmes: Geloofslied in de kerst
M. Zagers/W. Blonk: Mensen klein (.) de rand
C. Cope: He is risen
H. Oosterhuis/B. Calame: Houd elkander vast
S. Bellemakers: Lied van het volk
M. Zagers/J. Siemersma: Jij die onze gedachten
De theoretische onderdelen van het Studieprogramma, alsmede de stem- en koorvorming en
slagtechniek worden geëxamineerd na het koorpracticum.
instuderen nieuw werk: praktijk 20’
uitvoeren bekend werk: praktijk 5’

theorie:
mondeling 20’
partituurspel: praktijk (aan de piano) 5’
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Module 13

Kindercantorij

Exameneisen
Praktijk
Voor dit onderdeel levert de kandidaat een lijst in met 20 koorwerken die zijn bestudeerd en voorbereid. Op deze
lijst dienen voor te komen:
a zowel a capella-werken als werken met instrumentale begeleiding
b composities uit verschillende stijlen, tijden en regio’s
c composities uit het Nederlandse taalgebied.
Partituurspel
Het kunnen spelen op de piano van een vierstemmige koorpartituur, genoteerd op tenminste drie balken. Hiertoe
legt de kandidaat een voorkeurlijstje over van minimaal 3 werken, zo mogelijk voorkomend op de literatuurlijst
met 20 koorwerken.
Instrumentatie
Inzicht in een verantwoord en op de cantorij afgestemd gebruik van instrumenten.
N.B. De lijst van koorwerken behoeft goedkeuring van de examencoördinator.
Doelgroep
Cantor.
Doelstelling
Het kunnen samenstellen, instuderen en uitvoeren van een repertoire dat is afgestemd op de vocale
mogelijkheden van de kindercantorij binnen liturgisch verband.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
De belangrijkste onderdelen zijn:
- kennis van en praktische ervaring met ‘functioneel’ repertoire: (eenstemmige) liturgische gezangen
en zettingen voor psalmen en andere liederen; verder niet strofische muziek van verschillende
componisten
- enige kennis van en ervaring met het ‘grote’ repertoire, voor zover dit geschikt is voor de
eredienst: voorbeelden uit verschillende stijlen, tijden en regio’s
- integreren van muziek in de liturgie
- omgang met kinderen, werkvormen bij het instuderen, repetitietechniek
- cantorijpraktijk, inclusief instrumentatie
- het opzetten en instandhouden van een kindercantorij
- het opzetten van een (jaar)programma
- het spelen op piano van een koorpartituur (eventueel met instrumenten), genoteerd op ten minste
drie balken (partituurspel).
Afsluiting
Het afsluitend examen vindt deels plaats tijdens een practicum, in samenhang met module 10. De
kandidaat levert uiterlijk drie weken voor het examen een gevarieerde lijst met 20 liturgische
koorwerken in. Hiervan zijn er drie werken aangestreept met het oog op het partituurspel. Uit deze
lijst maakt de coördinator een keuze, die hij tenminste acht dagen voor de examendatum aan de
kandidaat bekendmaakt, met vermelding van de uit te voeren opdrachten. De opdrachten zijn:
- het instuderen van een meerstemmige, voor de kinderen onbekende compositie,
- het uitvoeren van een meerstemmige compositie die de kinderen wél kennen,
- het spelen van een koorpartituur, behorend bij het repertoire.
In dit examenonderdeel kan de kandidaat ook andere aspecten uit het hiervoor aangegeven
Studieprogramma opnemen. Bij het samenstellen van de lijst kan men denken aan composities
zoals:
R. Vaughan Williams (O taste and see)
J. Rutter (The Lord bless you)
R. Schweitzer (Mit Kindern ... Kirchenjahr)
H. Boerema (Psalm 34)
A. de Kort (Het Godsgeschenk)
W. Vogel (Magnificat)
Diversen (Canons)
P. Schollaert (Tafelgebed)
De theoretische onderdelen van het Studieprogramma, alsmede de stem- en koorvorming en
slagtechniek worden geëxamineerd na het practicum.
instuderen nieuw werk: praktijk 20’
uitvoeren bekend werk: praktijk 5’

theorie:
partituurspel:
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mondeling 20’
praktijk (aan de piano) 5’

Module 14

Het dienstwerk en zijn dienaren

Exameneisen
De kandidaat is voldoende toegerust om aandeel te hebben in voorbereiding, planning,organisatie en overleg
binnen het netwerk van lidmaten, die ambten/taken/functies binnen de gemeente vervullen.

Doelgroep
Cantor en organist.
Doelstelling
Het beschikken over voldoende kennis en een open attitude om te kunnen functioneren in de
omgang met allen die betrokken zijn bij de liturgie.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
Raakvlakken tussen verschillende ambten/bedieningen/taken, met onder meer:
- begrippen als dienst(werk), dienaren, liturgie, kerkorde
- functioneren binnen de stromingen van de PKN
Samenwerking tussen dienaren, met onder meer:
- diversiteit en creativiteit
- overleg en planning.
Afsluiting
Het afsluitend examen vindt plaats tijdens een gesprek, eventueel in combinatie met de afsluiting
van Module 3 (Liturgiek).
gesprek:

15’
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Module 15

Speelgroep

Specialisatie:
Spelen en zingen

Doelgroep
Cantor.
Doelstelling
De kandidaat heeft voldoende kennis van de belangrijkste aspecten van een speelgroep en van de
combinatie zang- en speelgroep.
Hij/zij is in staat een repertoire samen te stellen dat geschikt is voor een speelgroep, dan wel een
zang- en speelgroep.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
Behandeld worden:
- groepen instrumenten (slag-, blaas-, snaar- en electronische instrumenten)
- afzonderlijke instrumenten
- het stemmen van instrumenten
- stemvoering
- instrumenteren
- transponeren
- het combineren van koperen blaasinstrumenten (verschillende stemmingen)
- voorspelen maken
- toepassingen
- profiel van een werkstuk.
Afsluiting
De kandidaat maakt een werkstuk, uitgaande van de opbouw die in hoofdstuk 11 van Module 15 is
aangegeven. Het werkstuk voldoet tevens aan de andere eisen die in dat hoofdstuk worden
genoemd. De kandidaat levert het werkstuk drie weken voor het examen in bij de
examencoördinator. Het stuk behoeft de goedkeuring van de coördinator. Op het examen worden
zowel het werkstuk als onderdelen van het Studieprogramma met de kandidaat besproken.
gesprek over werkstuk:
gesprek over Studieprogramma:
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20’
10’

Module 16

Improviseren II

Specialisatie:
Voortgezette studie improviseren

Doelgroep
Organist.
Doelstelling
De kandidaat kan zowel (langere) voorspelen improviseren als functionele muziek die niet aan een
lied gebonden is. Hij/zij kan rekening houden met buitenmuzikale factoren (bijvoorbeeld de duur van
bepaalde rituelen).
Studiemateriaal
- Handboek
- CD.
Studieprogramma
Aan de orde komen diverse vormen/opdrachten die zijn ondergebracht in de volgende categorieën:
- contrast (motieven en het spelen met motieven)
- herhaling (ostinati, minimal music, toccata)
- variatie (ostinate bas, chaconne)
- meerstemmigheid (orgelpunt, clusters, bicinium).
Afsluiting
De kandidaat levert 3 weken voor het examen bij de examencoördinator een lijst in, waarop uit elk
van de vier categorieën in het Studieprogramma ten minste één vorm is vermeld. De lijst behoeft de
goedkeuring van de examencoördinator. Uit deze lijst kiest de examencommissie even voor het
examen enkele opdrachten, die de kandidaat vervolgens aan het orgel uitvoert in de vorm van een
voorbereid practicum.
improviseren: praktijk 20’
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Module 17

Het begeleiden van musicerende groepen

Specialisatie:
Orgel in een ensemble

Doelgroep
Organist.
Doelstelling
De kandidaat heeft voldoende kennis en vaardigheden om goed te kunnen samenwerken met
instrumentalisten en zangers wanneer hij/zij hen op orgel begeleidt.
Studiemateriaal
- Handboek
- Werkboek.
Studieprogramma
De kandidaat leert:
- bestaande begeleidingen te spelen
- begeleidingen te improviseren
- uit partituren te spelen
- repetities te leiden,
dit alles op basis van ambachtelijke omgang met akkoorden, becijferde bas, sleutels en
ensemblespel.
Afsluiting
De kandidaat levert 3 weken voor het examen bij de examencoördinator een gevarieerd
samengestelde lijst in, waarop ten minste 5 composities zijn vermeld. De lijst behoeft de
goedkeuring van de examencoördinator. Uit deze lijst kiest de examencommissie even voor het
examen enkele werken, die de kandidaat vervolgens met een ensemble uitvoert in de vorm van een
repetitie. Dit examengedeelte kan onderdelen van het hiervoor aangegeven Studieprogramma
bevatten.
De examencommissie houdt na afloop van de repetitie een gesprek met de kandidaat over het
samengestelde repertoire en de uitvoering ervan.

begeleiden: praktijk 20’
theorie:
gesprek 15’

Vastgesteld op 8 september 2008

Module 18

Vademecum lichte muziek

Specialisatie:
Lichte muziek

Doelgroep
Organist/pianist.
Doelstelling
Het kunnen vinden en hanteren van termen die in de lichte liturgische muziek gebruikt worden.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
Dit vademecum is – zoals gebruikelijk bij een dergelijk werk – alfabetisch ingericht. Het vademecum
is ontworpen als hulpmiddel bij de bestudering van Module 19: Begeleidingstechnieken uit de lichte
muziek. De beknoptheid ervan zal de geïnteresseerde cursist kunnen aanzetten tot vervolgstudie
met gebruikmaking van vakliteratuur.
Afsluiting
Deze module wordt niet afzonderlijk getoetst. Bij de examinering van Module 19
(Begeleidingstechnieken uit de lichte muziek) dient de kandidaat blijk te geven deze begrippen te
beheersen.

gebruik: ad hoc
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Module 19

Begeleidingstechnieken uit de lichte muziek

Specialisatie:
Lichte muziek

Doelgroep
Organist/pianist.
Doelstelling
Pianisten en organisten kunnen arrangementen spelen door uit te gaan van akkoordsymbolen en patronen, en zijn vertrouwd met overige aspecten die van belang zijn voor de uitvoering van
liedbegeleidingen in de lichte muziek.
Studiemateriaal
Handboek met opdrachten.
Studieprogramma
De cursist leert praktisch en theoretisch om te gaan met:
- accoorden, accoordsymbolen en –verbindingen
- begeleidingsritmen, onder meer beat, verdeling van de tellen, groove
- stijlen, onder meer pop, rock, swing, reggae
- structuren, onder meer onderdelen als intro, verse en bridge, standaardvorm en akkoordschema’s
- arrangementen.
Afsluiting
Dit materiaal is het belangrijkste onderdeel van de specialisatie ‘lichte muziek’ en wordt
geëxamineerd in combinatie met het andere onderdeel van deze specialisatie, Module 18:
Vademecum lichte muziek.
De kandidaat levert 3 weken voor het examen bij de examencoördinator een lijst in, waarop een
gevarieerd programma van ten minste 5 liedcomposities vermeld staan. Dit programma behoeft de
goedkeuring van de examencoördinator. Uit deze lijst kiest de examencommissie even voor het
examen enkele stukken, die de kandidaat op piano en/of orgel speelt. Hierbij kan hij/zij onderdelen
van het Studieprogramma opnemen. Het is toegestaan van genoteerde improvisatie- en/of
akkoordenschema’s gebruik te maken. Overige aspecten van het Studieprogramma worden
geëxamineerd na afloop van het musiceergedeelte van het examen.
musiceren:
theorie:

praktijk 20’
mondeling 10’
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Module 20

Kerkmuziek en gemeenteopbouw

Specialisatie:
Opbouw van de gemeente

Doelgroep
Organist en cantor.
Doelstelling
De kandidaat kan structuur en inhoud geven aan pastorale, vormende en sociale aspecten van de
kerkmuziek, en deze in de omgang met de gemeente realiseren.
Studiemateriaal
Handboek met praktijkvoorbeelden.
Studieprogramma
De cursisten maken kennis met de mogelijke taken van de kerkmusicus bij de opbouw van de
gemeente, aangevuld met didactische aspecten en werkvormen die bij de realisering van deze taken
een rol kunnen spelen. Aan de orde komt een aantal uitwerkingen van projecten in het kader van de
gemeenteopbouw. Hierin gaat het onder meer om een:
- uitwerking van liederen
- pastorale handreiking (rouwverwerking)
- collectieve improvisatie.
Afsluiting
De kandidaat levert 3 weken voor het examen bij de examencoördinator de schriftelijke neerslag in
van:
- een bestaand project voor de gemeente, met voldoende eigen inbreng van de kandidaat bij de
opzet en uitvoering ervan, of
- een project dat de kandidaat niet alleen met gemeenteleden uitgevoerd, maar tevens zelf heeft
ontworpen.
De opzet van het project behoeft de goedkeuring van de examencoördinator. Het project wordt door
de kandidaat op interactieve wijze met een (ad hoc-)gemeente uitgevoerd. Aansluitend stelt de
examencommissie vragen aan de kandidaat over het uitgevoerde project en overige aspecten van
het Studieprogramma.
project:
theorie:

praktijk 20’
mondeling 10’
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Module 21

Muziek in verschillende christelijke tradities

Specialisatie:
Blikverruiming

Doelgroep
Organist en cantor.
Doelstelling
Het beschikken over voldoende kennis van en inzicht in de betekenis die muziek in verschillende
christelijke tradities heeft en had, zowel in Nederland als daarbuiten, in samenhang met de lokale
liturgische vormgeving.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
De cursisten maken kennis met de:
- oosterse kerken
- rooms-katholieke en protestantse traditie
- missie en zending
- opwekkingsbeweging.
Aanleiding tot verdieping en concretisering kan gevonden worden in het hoofdstuk ‘Bezoek aan
kerkdiensten’.
Afsluiting
De kandidaat levert 3 weken voor het examen bij de examencoördinator ten minste totaal 3
verslagen (à circa 1000 woorden) in van kerkdiensten die hij/zij heeft bezocht. Deze verslagen
hebben een gevarieerde inhoud en behoeven de goedkeuring van de examencoördinator. Een
gesprek over deze verslagen maakt onderdeel van het examen uit.
Bovendien stelt de examencommissie aan de kandidaat vragen over elementen uit verschillende
tradities, naar aanleiding van bijvoorbeeld:
- een orde van dienst
- karakteristieke liederen
- geluidsopnamen
- afbeeldingen.

kennis en inzicht: mondeling 25’
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