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Academie en Excellence : leerling profielen 

Twijfel je of je geschikt bent voor de academie of juist Excellence? Kijk of je jezelf in één van de 

profielen herkent. Vraag ook je muziekdocent om advies! 

Profiel Academie leerling:  

Plezier, passie, gedrevenheid: 
- Als je muziek maakt voel je je lekker. 
- Je oefent elke dag. 
- Je vindt het leuk om op te treden en te laten horen wat je kan.  

- Je vindt het leuk om samen met anderen muziek te maken. 

- Je bent bereid om extra tijd vrij te maken voor uitvoeringen en workshops. 

 

Talent: 

- Je hebt een goed muzikaal gehoor en een goed gevoel voor ritme. 

- Je studeert redelijk vlot nieuwe stukken in. 

- Je hebt niet al teveel moeite met noten lezen. 

Ambitie:  
- Je wilt graag mooie stukken/liedjes spelen. 

- Je wilt graag in een goed orkest of band kunnen spelen. 

- Je hebt niet echt professionele ambities maar je streeft er wel naar om wat je speelt goed te 

doen. 

Fysiek/mentaal: 
- Je hebt een goede dispositie voor je instrument. 

- Je leert vrij makkelijk uit je hoofd. 

- Je bent in staat om het in de les geleerde toe te passen. 

Verantwoordelijkheid: 
- Je oefent je partijen en bent aanwezig op repetities en optredens. 

- Je doet actief mee aan de workshops en cursussen die aangeboden worden voor 

academieleerlingen. 

Profiel Excellence leerling:  

Plezier, passie, gedrevenheid: 
- Muziek maken doe je vanuit een innerlijke behoefte. Als je een dag niet gespeeld hebt dan 

mis je het. 

- Je hebt geen aansporing nodig om iedere dag te oefenen maar doet dit uit jezelf. 

- Je houdt van optreden. 

- Je snapt dat het resultaat niet vanzelf komt maar dat je dit stapje voor stapje moet 

opbouwen door veel te oefenen. 

- Je bent niet snel tevreden met het resultaat maar streeft naar perfectie in zowel techniek als 

muzikale expressie. 

- Samenspel geeft je veel voldoening. 

- Je bent bereid veel tijd te investeren om je muzikale doel te bereiken. 
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Talent:  
- Je hebt een zeer goed muzikaal gehoor en een zeer goed gevoel voor ritme. 

- Je kan makkelijk op gehoor melodieën, akkoorden en/of ritmes naspelen. 

- Je studeert relatief makkelijk en snel nieuwe stukken in. 

- Je leest vlot noten. 

 

Ambitie: 
- Je wilt graag op hoog niveau muziek maken. 
- Je overweegt om professioneel musicus of muziekdocent te worden of je wilt graag een zeer 

goede amateurmusicus worden.  
 
Fysiek/mentaal: 
- Je bent fysiek uitermate geschikt voor je instrument. 
- Je beschikt over een goede en soepele motoriek. 
- Je bent fysiek in staat om dagelijks langere tijd te oefenen en hebt hier ook het geduld en 

doorzettingsvermogen voor. 
- Het lukt je ook om langere stukken uit je hoofd te leren. 
- Voor een optreden ben je in staat om een goede concentratie op te bouwen. 

 
Verantwoordelijkheid: 
- Je komt uitermate goed voorbereid op concerten en repetities. 

 
 
 

 


