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Maastricht
Ben jij een jonge getalenteerde muzikant met een 
passie voor muziek en kun je niet wachten om te 
starten aan je voorbereiding op een studie in de 
muziek? Conservatorium Maastricht biedt jou deze 
unieke kans; Junior Conservatorium Maastricht. 
Binnen een inspirerende en uitdagende omgeving 
brengen we jonge musici samen waardoor zij 
extra gestimuleerd en ondersteund worden om 
hun talenten tot volle bloei te laten komen. 
Met wekelijkse groepslessen en coaching van 
hoofdvakdocenten biedt Junior Conservatorium 
Maastricht de juiste ontwikkeling en voorbereiding 
voor een eventuele vervolgstudie.

net als bij de Bachelor- en Masteropleidingen van 
het Conservatorium Maastricht, vind je binnen 
Junior Conservatorium Maastricht drie verschillende 
afdelingen: Junior Klassiek, Junior Jazz en Junior 
Docent Muziek.

richt zich op breed georiënteerde muzikanten in 
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Die 
in de toekomst hun passie voor muziek over willen 
brengen op kinderen of jongeren als docent muziek, 
muzikaal leider of coach. Het programma van Junior 
Docent Muziek bestaat uit wekelijkse groepslessen 
theorie- en gehoortraining. Elke student krijgt 
individuele zangles en daarnaast piano- óf gitaarles. 
Indien er voldoende inschrijvingen zijn bieden 
we bandworkshops aan. Daarbij bieden wij de 
mogelijkheid om met het opleidingskoor mee te 
zingen op woensdagmiddag.  Met Junior Docent 
Muziek stoom je jezelf klaar voor een van de 
beste opleidingen van Nederland als het gaat om 
muziekeducatie.

Junior Conservatorium Maastricht werkt met 
een gedreven team van docenten die ervaren 
zijn in het coachen van jong talent. Wij bieden 
een praktijkgerichte leeromgeving en hechte 
samenwerking met andere leeftijdsgenoten. Alle 
groepslessen vinden op de zaterdag plaats, waardoor 
er een bruisende plek van jong talent ontstaat. 
Daarnaast ontmoeten de juniorstudenten van alle 
afdelingen elkaar op projectbasis gedurende het 
jaar. Een ontmoeting en kijkje in de keuken van 
de andere afdelingen is zeker mogelijk. Deelname 
aan concerten en concoursen zijn een wezenlijk 
onderdeel van de opleiding. Verder maken excursies 
en concertbezoek deel uit van het programma. 
In de diverse trajecten wordt de samenwerking 
gezocht met privédocenten, muziekscholen en het 
Voortgezet Onderwijs.

Junior Docent Muziek 

Communityis een programma voor gepassioneerde en klassiek 
georiënteerde muzikanten tussen 10 - 18 jaar. 
Het programma van Junior Classical bestaat 
uit wekelijkse theoretische- en instrumentale 
groepslessen, ensemblespel, co-repetitie en 
individuele hoofdvaklessen. Junior Classical wordt in 
het Engels aangeboden en is daarom geschikt voor 
zowel jongeren uit binnen- en buitenland.

is een programma voor gepassioneerde jazz 
georiënteerde muzikanten tussen de 14 en 18 jaar 
oud.  Het programma van Junior Jazz is opgebouwd 
rondom performance, theorie, musicologie en 
bestaat uit individuele hoofdvaklessen en wekelijkse 
groepslessen. Deze groepslessen bestaan uit Band, 
Jazz Theory in Context, Jazz Rhythm, Voice Training. 
Junior Jazz is net als de bacheloropleiding Jazz een 
programma gericht op uitvoering en samenspel. 
Studenten zullen overwegend spelen of zingen 
tijdens de lessen. Junior Jazz wordt in het Engels 
aangeboden en is daarom geschikt voor zowel 
jongeren uit binnen- en buitenland.

Junior Classical (Jong Talentenklas)

Junior Jazz

Mogelijkheden binnen JCM



Meer informatie over Junior Conservatorium 
Maastricht vind je op onze website:
       www.conservatoriummaastricht.nl 
 
Voor specifieke vragen kun je contact opnemen 
met: Renée Joosten (coördinator junior Conservatorium 
Maastricht). 
       renee.joosten@zuyd.nl.

Meer informatie

Junior Conservatorium Maastricht begeleidt 
jongeren die de ambitie hebben om een  
muziekvervolgopleiding te starten en is gericht 
op het toelatingsniveau van de bacheloropleiding. 
Studenten die deel hebben genomen aan 
Junior Conservatorium en toegelaten zijn tot 
de Bachelor, doorlopen met gemak het eerste 
studiejaar van de opleiding.

om deel te nemen aan Junior Conservatorium 
Maastricht is een auditie vereist. De auditie 
bestaat uit een eerste fase waarin jouw spel 
via video wordt ingezonden en een tweede fase 
waarin spel, gehoor en motivatie een plaats 
krijgen binnen een fysieke auditiedag. De 
aanmeldprocedure en toelatingscriteria zijn te 
vinden op de website.

Mogelijkheden na JCM

Auditie

Fast Facts

Tijdstip: 

 

 

Taal:  
 
 

Leeftijd: 
 
 

Collegegeld: 
 

Start schooljaar: 

Locatie: 

Wekelijks op zaterdag van 
9:00 - 14:00 (Groepslessen 
theorie en spel)
individuele hoofdvaklessen op 
afspraak.  

De groepslessen van Junior 
Classical en Junior Jazz zijn in het 
Engels. De groeplessen van junior 
docent muziek in het Nederlands. 

Junior Classical (10 – 18 jaar) 
Junior Jazz (14-18 jaar) Junior 
docent muziek (bovenbouw VO) 

Zie website voor bedragen
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