
 

 
LANDELIJK EXAMEN KERKMUZIEK 

 
EXAMENREGLEMENT 

voor het Landelijk Examen Kerkmuziek 
 
 
 
1. De examenonderdelen worden beoordeeld volgens het puntenstelsel 1-10 (zie toelichting          

pag. 2). 
 
2. De beslissing van de examencommissie is bindend. 
 
3. Voor het behalen van het diploma dient voor alle onderdelen een voldoende te zijn behaald. 
 
4. Die onderdelen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen maximaal tweemaal worden           

overgedaan. Hiervoor geldt een termijn van maximaal drie jaar, aansluitend aan het eerste             
jaar waarin men voor die onderdelen examen aflegde. 

 
5. Op grond van behaalde diploma's/getuigschriften kan vrijstelling worden verkregen voor          

onderdelen van het examen. Deze dient te worden aangevraagd bij de landelijke            
examencommissie, met overlegging van een kopie van het betreffende diploma, tezamen met            
de bijbehorende cijferlijst. 

 
6. Aanmelding dient, door middel van het aanmeldingsformulier, te geschieden. Bij voldoende           

aanmeldingen voor het Landelijk Examen Kerkmuziek zal deze georganiseerd gaan worden,           
waarbij minimaal een jaarlijks examen nagestreefd wordt. 

 
7. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt per mail de factuur toegezonden. Betaling dient             

plaats te vinden vóór de examendatum. 
In geval van toekenning van korting op het examengeld op grond van de examenduur (zie               
toelichting pag. 2) vindt restitutie van het teveel betaalde bedrag plaats. 

 
8. Bij afmelding na de sluitingsdatum vindt geen restitutie/kwijtschelding plaats, dan in door de             

landelijke examencommissie te beoordelen bijzondere gevallen. 
 
9. De lijsten van voorbereide, c.q. uit te voeren muziek (zie toelichting pag. 2), dienen uiterlijk               

vier weken vóór het examen in het bezit te zijn van de landelijke examencommissie. 
 
10. Bij de bijzondere eisen voor cantor geldt de bepaling dat voor het onderdeel SLAGTECHNIEK              

III D een voldoende dient te zijn behaald alvorens men het praktische onderdeel *III E-HET              
INSTUDEREN* mag afleggen. 

 
11. Het praktische onderdeel *III E-HET INSTUDEREN* vindt, in de regel op een avond, op een               

aparte datum plaats. 
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ad. 1 De examenduur volgens het modulaire systeem vindt u in de beschrijving van de betreffende              
module. Voor de praktische onderdelen aan het orgel zie hetgeen bepaald is in de toelichting:               
Combi-examen voor de organist. Zie voor de beschrijving van de modules op de website. 

 
 
ad. 7 Het examengeld voor 2019 bedraagt € 195,- behalve wanneer de examenduur korter is dan              

60 minuten: € 105,- 
 

 
ad. 9 Op te sturen lijsten: 
 

F Gemeentezang: Organist Cantor 
20 liederen 50 liederen 
1 ordinarium toonzetting 

 
G2 De begeleiding: reeks van 25 psalmen 

lijst van 25 kerkliederen 
 

G4 Orgelliteratuur: lijst orgelwerken 
 

Eisen cantor Koorliteratuur: 20 liturgische composities 
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https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/opleiding-kerkmuziek

