Algemeen reglement en voorwaarden Muziekexamens Kunstloc Brabant
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de muziekexamens en de
daarbij behorende overeenkomsten met de partners van Kunstloc Brabant, waarbij
Kunstloc Brabant de uitvoerende partij is.
Wij onderscheiden de volgende examencategorieën:
1.
2.
3.
4.
5.

Hafabra theorie- en praktijkexamen voor blazers.
Mondelingtheorie-examen.
Slagwerkopleiding modulair (SOM) theorie- en praktijkexamen.
Strijkersexamen theorie- en praktijkexamen voor strijkers.
Piano- en gitaarexamens.

•

Men kan via Kunstloc Brabant en haar partners theorie- en/of praktijkexamen
afleggen. De examendata en locaties zijn te vinden op onze website
www.kunstlocbrabant.nl onder de rubriek muziekexamens.
Er kan alleen digitaal worden ingeschreven voor de betreffende
muziekexamens via onze website www.kunstlocbrabant.nl onder de rubriek
projecten / muziekexamens of www.kunstlocbrabant.nl/muziekexamens d.m.v.
het aanmaken van een gepersonaliseerd inschrijvings-account.
Indien je je in wilt schrijven voor muziekexamens vragen we je e-mailadres om
een account aan te maken en je een inlog aan te bieden voor het
gepersonaliseerde inschrijvings-account. Bij het inschrijven voor
muziekexamens vragen we je ook naar je voornaam, achternaam, gender,
adres, en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om met je te
communiceren over de examens en uitreikingen, en om certificaten en
diploma’s op te kunnen stellen. Je gegevens worden bewaard voor
onbepaalde tijd. Je persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen in de
database-applicatie FileMaker. Verwerkingen in FileMaker verlopen via een
beveiligde SSL-verbinding. Kijk voor de volledige privacyverklaring op
kunstlocbrabant.nl/ /privacy-statement.
Als je bent ingelogd in de online omgeving voor muziekexamens kun je zelf je
persoonsgegevens aanpassen. Wil je dat je gegevens verwijderd worden, of
wil je een overzicht ontvangen van alle gegevens, dan kun je hiervoor een
verzoek sturen naar privacy@kunstlocbrabant.nl.
Bij het aanmelden van minderjarigen dient er toestemming te zijn van een
ouder / voogd.
Er kan uiterlijk tot vier weken voor een betreffend examen worden
ingeschreven.
Eenieder die aan de landelijke Raamleerplannen voldoet kan via Kunstloc
Brabant examen afleggen. De raamleerplannen voor Blazers en slagwerk zijn
uitgegeven in boekvorm en te bestellen via het Landelijk Kennisinstituut
cultuureducatie en amateurkunst (L.K.C.A.) www.lkca.nl De raamleerplannen
voor strijkers vindt u op onze website (www.kunstlocbrabant.nl).
Alvorens men een praktijkexamen aflegt dient eerst een theorie-examen met
goed gevolg behaald te worden.
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Theorie- en praktijkexamens worden nooit binnen één examen afgenomen.
Tenzij het een herexamen theorie mondeling betreft, dit onderdeel wordt
tijdens het praktijkexamen afgenomen.
Wanneer het theorie-examen met voldoende resultaat is afgelegd worden de
resultaten door Kunstloc Brabant bewaard en toegevoegd aan de cijferlijst
zodra het praktijkexamen wordt afgenomen. Indien een theorie-examen met
voldoende resultaat wordt afgelegd bestaat de mogelijkheid een
theoriecertificaat aan te vragen. Hiervoor worden kosten berekend.
Behaalde theorieresultaten zijn onbeperkt geldig. Wanneer op een later
moment via Kunstloc Brabant praktijkexamen wordt afgelegd, behoeft er geen
theoriecertificaat getoond te worden indien betreft theorie-examen via
Kunstloc Brabant is afgelegd.
Mocht er elders een theorie-examen afgelegd zijn dan dient een kopie van het
theoriecertificaat per e-mail opgestuurd te worden naar
frank.de.jong@kunstlocbrabant.nl. Deze kopie dient voor sluitingstermijn van
het betreffende examen door ons ontvangen te zijn. Mochten wij deze later
ontvangen dan schuift het betreffende examen automatisch door naar de
volgende praktijkexamendatum.
De docent van betreffende examenkandidaat dient tijdens het praktijkexamen
aanwezig te zijn. De docent neemt de onderdelen onder rubriek 2 af (voor- en
naspelen, improvisatie etc.) en draagt zorg voor het samenspel.
Samenspel moet een wisselwerking zijn tussen twee of meerdere muzikanten.
Een blazer speelt samen met een pianist of een of meer andere muzikanten
op een identiek of een niet identiek instrument. ‘Mechanisch’ samenspel wordt
dus niet beschouwd als samenspel! Wat uiteraard niet wegneemt dat er naast
een samenspeelwerk, gerust een werk met cd gespeeld mag worden.
Men kan tijdens het examen gebruik maken van de aangegeven
benodigdheden middels het aanvinken van de betreffende benodigdheden.
Andere benodigdheden die hier niet staan vernoemd dient men zelf mee te
brengen. (De benodigdheden zijn te vinden binnen het inschrijfgedeelte van
de muziekexamens).
Receptieve vorming tijdens de theorie-examens wordt door Kunstloc Brabant
als verplicht onderdeel getoetst.
Indien van toepassing dient een werkstuk/analyse minimaal vier weken voor
het theorie-examen D per mail opgestuurd te worden naar
frank.de.jong@kunstlocbrabant.nl
De theorie-examenresultaten worden bekend gemaakt binnen het account van
diegene die ingeschreven heeft.
Bij een praktijk D-examen is het z.g.n. ‘speelgedeelte’ openbaar.
Indien men kiest voor D-examen recital behoeft geen theorie-examen te
worden afgelegd en dient er ook geen werkstuk/analyse ingeleverd te worden.
Voor meer informatie zie: http://bit.ly/examenblazers
Het diploma wordt alleen persoonlijk op de dag van het examen uitgereikt
direct na het examen (nadat de cijferlijst administratief is verwerkt). Diploma’s
worden niet nagestuurd.
Voor de slagwerk opleiding modulair (SOM) geldt dat er in willekeurige
volgorde examen kan worden afgelegd. Wel dient eerst het theorie-examen
met voldoende resultaat behaald te zijn. Om een einddiploma te behalen
dienen de volgende certificaten behaald te zijn:
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1. Theorie-examen
2. Verplichte modulen
3. Minimaal twee keuzemodules (minimaal 30 studiepunten).
•

Alle genoemde examens kunnen in een combinatie-examen worden
samengesteld. Alle combinaties zijn mogelijk, zie hiervoor het inschrijfgedeelte
van de muziekexamens.

Overeenkomsten/algemeen reglement
De algemene voorwaarden worden van kracht zodra de exameninschrijvingen en de
daarbij behorende betalingen zijn geschied.
1. Afspraken en toezeggingen zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door
Kunstloc Brabant zijn bevestigd.
2. Kunstloc Brabant behoudt zich het recht inschrijvingen zonder opgave van
redenen te weigeren.
3. Een overeenkomst geldt eerst als tot stand gekomen na betaling.
4. Kunstloc Brabant heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten, na schriftelijke ingebrekestelling, indien
opdrachtgever haar verplichtingen uit een eerdere overeenkomst niet is
nagekomen (bv betalingsachterstand).
5. Kunstloc Brabant behoudt zich het recht examens te annuleren wegens te
weinig deelnemers.
6. Bij annulering gesteld in punt 5 zal Kunstloc Brabant overgaan tot restitutie
van het examengeld.
7. Een examen kan tot 1 dag voor sluitingstermijn van betreffend examen
worden geannuleerd met restitutie van het examengeld. Na genoemde
periode vindt geen restitutie meer plaats. Let op het betreft hier de 1e
inschrijving. Indien u een examen doorschuift vindt er bij annulering van
betreffend examen geen restitutie plaats van het examengeld. Indien een
combi-examen wordt geannuleerd geldt de 1e datum van inschrijving. Na
sluitingsdatum van een examen zijn er geen mutaties meer mogelijk.
8. Indien gekozen is voor een combi-examen en de resultaten van het
theoretische gedeelte zijn lager dan het cijfer 5 vindt er geen restitutie plaats
van de praktijkexamengelden. Wel bestaat de mogelijkheid het praktijkexamen
door te schuiven naar een verder gelegen datum. Betreffende kandidaat
behoeft dan alleen ingeschreven te worden voor een nieuw te kiezen theorieexamen.
9. Het onder lid 8 gestelde m.b.t het doorschuiven: doorschuiven van het
praktijkexamen is enkel en alleen mogelijk als de sluitingsdatum van het
eerste gekozen praktijkexamen niet is verstreken. Ofwel: er kunnen geen
praktijkexamens doorgeschoven worden waarvan de inschrijfdatum reeds is
verstreken. Dit geldt ook voor een praktijkexamen uit de combiregeling.
10. Nadat een theorie- en of praktijkexamen op uw verzoek is doorgeschoven
naar een andere datum dan de oorspronkelijke inschrijfdatum kan er geen
restitutie van het examengeld plaatsvinden indien het doorgeschoven examen
alsnog door de opdrachtgever wordt geannuleerd.
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11. Gekozen examendata zijn bindend. Betreffende examens kunnen op verzoek
van de opdrachtgever na sluitingsdatum niet meer worden doorgeschoven
naar een andere examendatum of examenplaats.
12. Klachten mbt een examendag kunnen binnen acht dagen na de betreffende
examendag per e-mail gemeld worden via het volgende mailadres:
frank.de.jong@kunstlocbrabant.nl
13. In geval van overmacht is Kunstloc Brabant naar haar keuze gerechtigd de
examens te annuleren dan wel het moment van de examens op te schorten
tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan.
14. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
zal de aansprakelijkheid van Kunstloc Brabant niet verder reiken dan tot
vergoeding van het bedrag dat de Opdrachtgever aan Kunstloc Brabant
verschuldigd is ingevolge de betreffende overeenkomst met de Opdrachtgever
15. Voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet wordt verwezen naar de
in de wet vermelden redenen.
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