
 
 

 
 

Toelatingseisen muziektheorie 
MediaMusic 

 

Het theoretische deel wordt individueel afgenomen. Op deze manier is het een op maat gesneden en 
persoonlijke test, waardoor je alle kansen krijgt om te laten zien welke (ontwikkelings)mogelijkheden je 
hebt. De theorietoelating is een test waarin een inschatting wordt gemaakt van jou kennis en kunde op 
muziektheoretisch gebied. We kijken met name naar wat je al kent en kunt, we zoeken daarna de 
grenzen op. Ieder onderdeel begint eenvoudig en wordt daarna complexer. Op een gegeven moment 
zullen we dingen van je vragen die je nog niet kan. Dat is helemaal geen probleem! Op dit moment 
checken wij hoe snel jij je nieuwe stof eigen maakt. Dit zegt iets over de mate van ontwikkelbaarheid 
en flexibiliteit. Je wordt op de volgende onderdelen getest: 

Melodie: 

• Nazingen van een melodisch fragment 
• Relatieve getallen zingen tot het octaaf, in majeur en mineur, met enkele chromatische 

alteraties, zie afbeelding 1 
• Melodisch dictee tot het octaaf, in majeur en mineur, met enkele chromatische alteraties, zie 

afbeelding 1 
• Algemene muziekleer: intervallen, toonladders (majeur, mineur, harmonisch en melodisch 

mineur, eventueel kerktoonladders), vaste en incidentele voortekens met behulp van de 
kwintencirkel 

Harmonie: 

• Herkennen van akkoorden: drieklanken (maj, min, aug, dim, sus2, sus4), eventueel 
vierklanken (maj7, min7, dom7) en omkeringen 

• Het kunnen zingen van gebroken akkoorden 
• Herkennen van akkoordprogressies (trappen), basisfuncties (I, IV, V) en nevenfuncties (ii, iii, 

vi en viio) 
• Algemene muziekleer: akkoordopbouw, toonfuncties, trappenleer 

Ritme: 

• Naspelen van een voorgespeeld ritme in een puls 
• Het spelen van een geschreven ritme (4/4, t/m 16e, 8e triool) 
• Het noteren van een gespeeld ritme (gepuncteerde noten, overbindingsboog), zie afbeelding 
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Video	voorbeeld	toelating	theorie:	

https://www.youtube.com/watch?v=OhcOy5UVvMQ&list=PLwUR9tY5kvC2unD6Yhs9RVf7wBzpc0-
uk&index=7	



	

TIPS OM TE OEFENEN: 

Websites: 
 

Earz.nl 
Teoria.com 
Earmaster Pro 
TonedEar.com 

Apps: 
 

goodEar 
Better Ears 
Tenuto 
ReadRhythm 
Rhythm Trainer 
Ear Trainer 
Ear Cat / Rhythm Cat 
Treble Cat / Bass Cat 
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