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basis cursus 
In 3.1 of 3.2 na trajectwissel

Je wil graag spelen en al doende de theorie
begrijpen? Je focus ligt op begrijpen wat je
speelt en samen musiceren en je creatief
uitdrukken. 

Je wil spelen maar je zoekt ook
verdieping in de muziektheorie en de
harmonieleer. Je wil muziek schrijven,
arrangeren en analyseren. 

schrijflab 1 

cultuur 

verdiepingscursus
na basis van bijhorende traject
(ten vroegste 3.2)

applab schrijf
lab 2applab 

In 3.2 volg je een verdiepingsvak binnen het traject waarvan je de basiscursus volgde . Veranderen van
traject kan nog in 3.2 door terug een basiscursus te volgen. De verdiepingscursussen behandelen om het
jaar een andere lesinhoud. Je kan dus het vak 2 jaar volgen of in jaar 2 de alternatieve cursus uit hetzelfde
traject volgen. In 3.3 veranderen van traject kan niet. 

cultuur
lab 2

Stap 1:Kies je traject 

chordlab 1

chordlab
2

creatie
Je focus ligt op muziek spelen en je
onderbouwt dit door muziek te
beluisteren en kennis van de
muziekcultuur.

cultuurlab 1  

praktijk

Je kiest een traject om te

bepalen welk

ondersteunend (keuze)vak

je volgt. 

Daarnaast volg je in graad 3

ook nog altijd een uur

instrumentles en een uur

groepsm
usiceren

.
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Componist? Techneut?
Producer?
Aan de hand van een
aantal apps zoals
BandLab, GarageBand
en Logic, verkennen we
de wereld van
muziekproductie.
Je leert een song
componeren en
opnemen met midi en
audio. Je leert een mix
maken van alle tracks. Je
leert hoe een
synthesizer werkt en
hoe je geluiden kan
manipuleren. We
werken het hele jaar aan
verschillende grotere
projecten.

De KEUZEVAKKEN? 

applabschrijflabchordlabcultuurlab

Al spelend leer je de
theorie achter de muziek
begrijpen. De focus ligt op
akkoordenleer. Je leert
analyseren en begrijpen
wat akkoorden
betekenen en hoe je ze
kan toepassen. We
gebruiken de piano als
referentie om de theorie
te begrijpen. Maar je
hoeft geen voorkennis
van piano te hebben. 
Je kan dit vak volgen in
Sint-Truiden, Herk-de-
stad en Landen. 
De verdiepingscursus
gaat nog verder in op
akkoorden, ritme en
vorm. 

Je wil componeren of
songwriter zijn? In het
schrijflab leer je muziek
schrijven, arrangeren
en analyseren. We
vertrekken vanuit de
praktijk: jouw muzikale
creativiteit, jouw drang
om muziek te
schrijven, jouw
creaties. Die voeden
we met kennis van
akkoorden, melodie,
arrangeren …
Bovendien voeren we
jouw creaties ook uit.
Je werkt in de les en
thuis aan je stukjes.

  

In de cursus cultuurlab
bouwen we verder aan
je kennis en begrip van
muziek. Je luistert graag
naar muziek en wil
weten wie het
componeerde, wat de
kenmerken zijn, de
geschiedenis? 
In de basiscursus krijg je
akkoordenleer,
instrumentenleer en
leer je over de
zangstemmen. 
De verdiepingscursus is
een waaier aan modules
met verschillende
onderwerpen waaruit je
kan kiezen. Enkel voor
lln klassiek.
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S t a p  2 :  K i e s  j e  i n s t r u m e n t

Volgde je in graad 2 instrumentles in de klassieke of jazz-pop-rock  (Popacademie) richting?  
Je kan dat verder zetten. Je blijft dan les volgen bij dezelfde leerkracht. Volgde je les in de klassieke richting dan kan je
ook overstappen naar de Popacademie. Je verandert van leerkracht maar blijft wel hetzelfde instrument volgen
binnen een nieuwe muziekstijl (jazz-pop-rock). In de Popacademie kies je voor elektrische gitaar, drums, zang,
elektrische bas, keyboards/piano, saxofoon. Dit kan (enkel) door instrumentles te volgen in Gazo Sint-Truiden. Meer
info via www.popacademie.be.

instrument klassiek
graad 3

instrument pop
graad 3

instrument klassiek in
graad 2

instrument pop in 
graad 2
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Voor wie? 
Meer gevorderde
leerlingen Pop:
zang, elektrische
gitaar, drums,
basgitaar, piano,
blazer.
Wat? 
Pop-en
rockmuziek.
Zowel live
optreden als
opnames maken
staan op het
programma. Met
als jaarlijks
hoogtepunt:
Rockproof
Festival

Stap 3:Kies je groepsmusiceren

instrument klassiek instrument pop

 Combo Poplab/
strummingMuzylabGM klassiek BP piano BP gitaar/

strumming LALC 

Voor wie? 
nieuwe
leerlingen in de
Popacademie:
zang, elektrische
gitaar, drums,
basgitaar, piano,
blazer. 
Wat? 
Samenspel via
pop-en
rockmuziek. 
Je speelt in je
eerste popband
en leert de
knepen van het
genre. 
Strumming is voor
gitaristen. Samen
spelen op gitaar. 

Voor wie? 
Leerlingen
klassiek en pop
met beperkte
basis in
popmuziek. 
Voor alle
instrumenten.
In dit muzikaal
labo beleef je
samen
popmuziek.  We
experimenteren
en gaan op een
eenvoudig
niveau creatief
aan de slag. 
Voor durvers
met
beginnersmoed.

Voor wie? 
Leerlingen
klassiek. Er zijn
allerlei
ensembles met
verschillende
bezettingen:
koor,
harmonie-
orkest,
gitaarensemble
blazersensembl
e, strijk-
orkesten, ... 
Vraag advies bij
je instrument-
leerkracht wat
voor jou kan en
past bij je
niveau.

Voor wie? 
Leerlingen
piano die graag
willen
begeleiden. 
Pop-en
klassiek
repertoire
staan op het
programma. 
Je leert
loskomen van
de partituur en
omgaan met
akkoord-
structuren in
de muziek. 

Voor wie? 
Leerlingen
gitaar die willen
akkoorden
spelen. 
Je volgt les bij
een pop-
gitarist. Hij leert
je
akkoordgrepen
en je krijgt
inzicht in
gitaarritmes en
slagtechnieken. 
Je speelt met
meerdere
gitaristen in
groep. 

Voor wie? 
Speel of zing je
graag in een koor
of harmonie-
orkest? Dan kan
je GM volgen in
een vereniging in
de buurt. 
Je volgt dan geen
GM in de school
maar volgt de
repetities van het
orkest of koor als
alternatief. Je
wordt nog steeds
opgevolgd in je
leerproces daar.
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gekozen traject: .......................................
keuzevak: ..................................................
lesmoment: ..............................................
leslocatie: ..................................................

Tijd om te kiezen: leg je puzzel
Kies een traject met bijpassend keuzevak, kies een vak groepsmusiceren en bepaal in welke richting je instrument volgt.
Ga naar www.ahpodium.be/overzicht-uurroosters. Hier vind je een geschikt lesmoment voor de keuzevakken en GM.
Voor instrument vind je een overzicht van lesdagen en beschikbare leerkrachten. Je neemt best contact op met de
leerkracht om een exact uur te bepalen. Al onze leerkrachten zijn bereikbaar via voornaam.familienaam@ahpodium.be 

Stap 1: traject 

Stap2: instrument
gekozen richting: .....................................
instrument : ..............................................
leerkracht : ................................................
lesmoment: ...............................................
leslocatie: ...................................................

vak groepsmusiceren: .............................................
leerkracht: ..................................................................
lesmoment: ................................................................
leslocatie: .....................................................................

Stap 3: groepsmusiceren

Gelukt? 
Dan ben je nu klaar om je inschrijving te doen.
Surf naar www.mijnacademie.be/ahpodium.
Volg de aangeboden stappen.  Toch nog vragen
of onduidelijkheden? Mail naar
info@ahpodium.be of bel 011 701 650
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Stap 4: inschrijven



W a t  k a n  w a a r ?  
keuzevak 

Landen Heers Halen

LALC

cultuurlab 
chordlab 
schrijflab 

cultuurlab 
chordlab 
schrijflab 
applab 

cultuurlab 
chordlab 

cultuurlab 

blazersensemble
gitaarensemble
strijkersensemble
slagwerkensemble
4-handig piano
muzylab
harmonie-orkest
koor
popcombo's 
poplab/strumming
BPpiano 
BPgitaar 

blazersensemble
gitaarensemble
slagwerkensemble
4-handig piano
muzylab

blazersensemble
gitaarensemble
4-handig piano
muzylab
BPpiano 

blazersensemble
gitaarensemble
4-handig piano

blazersensemble
slagwerkensemble
strijkersensemble
gitaarensemble
4-handig piano

Sint-Truiden Herk-de-stad

groepsmusiceren

Bekijk ons aanbod
samenwerkingen met
koren en
harmonieorkesten online. 6



Academie Haspengouw [Podium]
Gazometerstraat 5
3800 Sint-Truiden 
011 701 650 
info@ahpodium.be 
www.ahpodium.be 
www.popacademie.be 
www.mijnacademie.be/ahpodium (inschrijven)

Lees online verder en bekijk onze leuke filmpjes
en projecten uit graad 3. 
 


