CURSUS KERKMUZIEK
Cursusinformatie behorende bij de cursussen Kerkmuziek
georganiseerd door de Protestantse Kerk

De cursus kerkmuziek leidt op voor het Diploma Kerkmuziek, dat recht geeft op de
Bevoegdheidsverklaring III zoals genoemd in de Generale Regeling Kerkmusici van de Protestantse
Kerk in Nederland. De eisen voor dit diploma zijn opgesteld mede onder verantwoordelijkheid van de
K.V.O.K. en V.G.K.
Een cursus bestaat uit 3 jaargangen van elk 20 lesdagen van 3 uur, in de regel op zaterdag eens in
de 14 dagen. Onderwezen wordt in de vakken: Solfège - Algemene Muziekleer - Muziekgeschiedenis
- Orgelbouw - Liturgiek - Hymnologie - Orgel en/of Cantoraat.
Examenmogelijkheid:
Buiten de cursussen om kan men jaarlijks het Landelijk Examen afleggen, welke georganiseerd wordt
bij voldoende gegadigden. Het is ook mogelijk de cursus te volgen zonder het oogmerk het examen af
te leggen. Daarnaast kan worden ingeschreven op bepaalde onderdelen van de cursus; in dat geval
wordt reductie op het lesgeld verleend.
Toelatingseisen:
Om het examen met goed gevolg te kunnen afleggen, dient men voor het onderdeel orgel werken te
kunnen spelen in de moeilijkheidsgraad van de in de exameneisen genoemde werken. Bij de lessen
orgel wordt onderwezen in: improvisatie, begeleiding, harmonisatie, e.d. Voor speelvaardigheid dient
men, zo nodig, elders les te nemen.
Kosten:
Het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.

Cursusgeld per persoon per cursusjaar, zonder tussentijdse verhoging, maar excl. boeken.
Voor het afleggen van het afsluitend examen zal een examengeld verschuldigd zijn.
Korting, indien in tenminste twee vakken de lessen niet gevolgd worden
Toehoorders zijn een bijdrage verschuldigd per vak per cursusjaar met een maximum per
cursusjaar.
Voor het gelijktijdig volgen van de twee studierichtingen - orgel en cantoraat – is een toeslag
verschuldigd.

Cursusgeld per cursusjaar
Examengeld
Korting voor het niet volgen van tenminste 2 vakken
Bedrag voor toehoorders per vak
Maximum bedrag per cursusjaar voor toehoorders
Toeslag voor het volgen van 2 studierichtingen (orgel & cantoraat )
Cursusgeld cantoraat indien diploma orgel reeds behaald

€ 450,00
€ 100,00
€ 65,00
€ 87,50
€ 265,00
€ 210,00
€ 300,00
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CURSUSVOORWAARDEN • CURSUS K
 ERKMUZIEK
Cursusvoorwaarden behorende bij de cursussen Kerkmuziek
georganiseerd door de Protestantse Kerk

1.

Aanmeldingen geschieden uitsluitend door inzending van het volledig ingevulde en
ondertekende aanmeldingsformulier.

2.

De opgave geldt voor de gehele driejarige cursus.

3.

Voortijdige beëindiging van deelname aan de cursus:
a.
in bijzondere gevallen, zoals verhuizing, langdurige ziekte, e.d., is restitutie of
kwijtschelding van het cursusgeld mogelijk; om daarvoor in aanmerking te komen
dient men zich schriftelijk te wenden tot het cursussecretariaat;
b.
indien men zich uiterlijk drie maanden vóór het begin van een nieuw cursusjaar (= 20
lesdagen) schriftelijk afmeldt bij het cursussecretariaat te Utrecht, kan kwijtschelding
van cursusgeld voor dit nieuwe cursusjaar worden aangevraagd.

4.

In de regel geeft men zich op voor òf orgel òf cantoraat. Alleen in overleg met het
cursussecretariaat is het, in uitzonderlijke gevallen, mogelijk beide studierichtingen gelijktijdig
te volgen.

5.

a.
b.
c.
d.

Het cursusgeld geldt per cursusjaar (= 20 lesdagen).
Indien beide studierichtingen (orgel en cantoraat) gelijktijdig gevolgd worden, is
hiervoor een toeslag verschuldigd.
Indien de lessen in tenminste twee vakken niet gevolgd worden, ontvangt de cursist
een reductie op het cursusgeld.
Alle bedragen worden per kalenderjaar vastgesteld en gelden voor de in dat jaar
beginnende cursuscycli van drie jaar.

6.

Alle wijzigingen betreffende adres, volgen van lessen, e.d. dienen zowel aan de plaatselijke
cursusleider als schriftelijk aan het cursussecretariaat te worden doorgegeven.

7.

Bij verhindering dient men in alle gevallen de plaatselijke cursusleider hiervan in kennis te
stellen.

8.

Betaling van het cursusgeld: dit dient vóór de aanvang van het cursusjaar voor dat jaar te zijn
overgemaakt. U ontvangt daarvoor een factuur. Indien het lesgeld niet tijdig is voldaan, kan
de toegang tot de lessen worden ontzegd.

9.

Bij niet volgen van de lessen blijft men echter, behoudens hetgeen in art. 3 is vermeld, tot het
betalen van het cursusgeld verplicht.
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