


WELKOM 
IN MUSART
Welkom in Musart (voorheen gekend als Muziekhumaniora  
Kindsheid Jesu Hasselt) - een muziekopleiding die zich richt op  
jonge talentrijke musici in klassieke muziek, 
jazz en pop - die is ingebed in een inspirerende omgeving, 
met een warme, vriendschappelijke sfeer.

Musart is de KSO-afdeling van de scholen Kindsheid Jesu, 
die staan voor een uiterst succesvolle traditie en die een 
degelijke artistieke vorming willen stimuleren.









EEN ARTISTIEKE 
OPLEIDING WAAR  
CREATIVITEIT 
CENTRAAL STAAT
In onze school vertoef je in een vriendschappelijke sfeer waarin jouw  
artistieke interesses centraal kunnen staan.

Vanuit een hoogstaande training van je muzikale vakkennis en 
vaardigheden kan je op zeer diverse manieren actief leren musiceren. 
Naast het bespelen van je instrument – dat een ‘hoofdrol’ speelt in 
je opleiding – krijg je unieke kansen om samen te spelen 
(ensemble/combo) en te zingen (koorzang) tijdens concerten, 
workshops en projecten (muziektheater).

Onder de deskundige leiding van ervaren leerkrachten ontdek je de 
geheimen van akkoorden en hoe je hiermee creatief aan de slag kan: 
je kan ermee leren arrangeren en componeren! Je krijgt lessen 
samenspel/ensemble waarin je deze eigen arrangementen en 
composities kan spelen, samen met je medestudenten. Mogelijk klinkt 
je eigen compositie zelfs tijdens een van de schoolconcerten!

In deze wervelende wisselwerking tussen muziek spelen en steeds 
meer (over) muziek leren ontdek je wat jou het meeste boeit. 
Je ontwikkelt je ‘eigen artistieke stem’ - je artistieke eigenheid, 
en daar draait het uiteindelijk om. 

STUDIEAANBOD:  
KLASSIEK, JAZZ 
EN POP - ARTISTIEKE 
VEELZIJDIGHEID 
ALS TROEF
In onze muziekopleiding voel je een ‘open mind’ die creativiteit 
stimuleert. Vanuit je artistieke eigenheid kan je zelf kiezen voor een 
van de drie opleidingen: klassiek, jazz of pop.

Mogelijk heb je een voorkeur voor het klassieke repertoire en wil je 
samenspelen in een kamermuziekensemble of orkest, of droom je ervan 
solo’s te spelen op swingende jazz-standards en arrangementen te 
schrijven voor je eigen combo? Of heb je eerder de microbe van aanste-
kelijke popmuziek te pakken en wil je de volgende singer-songwriter zijn?

Wanneer je kiest voor een bepaalde muzikale stijl als hoofdrichting,
zal je vaak de kans krijgen om – ook in andere stijlen – heel wat 
grensverleggende indrukken en ervaringen op te doen in een sfeer waar 
klassieke, jazz- en popmuziek mekaar aanvullen en verrijken.

En als in de loop van je studie blijkt dat je een sterke voorkeur en een 
uitgesproken talent ontwikkelt voor een andere muzikale stijl, doordat je 
er op een bepaald moment mee in contact komt tijdens je opleiding, 
dan blijft steeds de mogelijkheid bestaan om – in samenspraak met 
je leerkrachten en de directie – over te schakelen naar een andere 
muzikale hoofdrichting.

Naast deze artistieke vorming (instrument-lessen, notenleer, harmonie, 
koor, samenspel, enz.) krijg je een degelijke algemene opleiding 
die jouw muzikale bezigheden in een bredere context plaatst en tegelijk 
voorbereidt op een brede waaier aan (niet enkel artistieke) 
mogelijkheden in het hoger onderwijs.



ARTISTIEKE 
TOTAALBENADERING
Musart biedt je de kans om onder leiding van inspirerende musici  
(leerkrachten) je ‘eigen artistieke stem’ te ontwikkelen - dat is 
uiteindelijk wat jou ook als artiest uniek en bijzonder maakt. 
Elke leerling wordt als artiest benaderd en voortdurend 
gestimuleerd. Onze lessen bieden jou de nodige uitdagingen en 
mogelijkheden om constant te evolueren als artiest - steeds in een 
positieve sfeer waarbij appreciatie, stimulans en coaching centraal 
staan om het beste in jou naar boven te halen, week na week.

Tijdens een gezamenlijk jaarproject werken alle leerlingen en 
leerkrachten uit de klassieke, jazz- en popmuziek, samen met studenten 
uit de drama- en dansklassen samen aan een bijzonder spektakel!

Bovendien word je als musicus ‘ondergedompeld in een 
ruim artistiek bad’ waarin je ook andere kunstvormen ontdekt: 
dans, choreografie, theater en visuele kunsten.

Deze artistieke totaalbenadering ga je ook ervaren wanneer 
diverse vakken met mekaar in contact komen. Niet enkel tijdens je 
lessen instrument, zang, notenleer, ensemble, koorzang, harmonie, enz. 
leer je heel wat interessante dingen over composities die je zelf speelt 
of zingt, maar ook tijdens de lessen analyse en muziekgeschiedenis. 
De componisten van deze werken kunnen tegelijkertijd aan bod komen 
in de lessen geschiedenis en esthetica. 
Daar kan de link dan weer gelegd worden naar andere kunstvormen 
(schilders, schrijvers, architecten, enz.)…zodat muziek studeren 
een boeiende totaalervaring wordt!

LEERLING
CREATIVITEIT
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LESSENTABELLEN 
2DE GRAAD & 
3DE GRAAD
2DE graaD KSO MUZIEK  
 2DE graaD
artIStIEKE vaKKEn 3DE Jaar 4DE Jaar
1ste instrument 1 1
2de instrument 0,5 0,5
Zang/Stemvorming 0,5 0,5
Koorzang 2 2
Samenspel (ensemble/combo) 2 2
Notenleer 2 2
Gehoorvorming 1 1
Muziektheorie en notatiesoftware 1 1
Harmonie 1 1
Muziekanalyse 1 1
Dans 1 1
Dramatische expressie 1 1
Ensemble repetitie 1 1
  
algEMEnE vaKKEn  
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

tOtaal 34 34

3DE graaD KSO MUZIEK  
 3DE graaD
artIStIEKE vaKKEn 5DE Jaar 6DE Jaar
1ste instrument 1 1
2de instrument 0,5 0,5
Zang/Stemvorming 0,5 0,5
Koorzang 2 2
Samenspel (ensemble/combo) 2 2
Notenleer 2 2
Gehoorvorming 1 1
Muziektheorie en notatiesoftware 1 1
Harmonie 1 1
Praktische harmonie 0,5 0,5
Muziekanalyse 1 1
Muziekgeschiedenis 1 1
Compositie & arrangement 1 1
Dans 1 1
Dramatische expressie 1 1
Esthetica 1 1
Ensemble repetitie 1 1
  
algEMEnE vaKKEn  
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
  
tOtaal 35 35



DAG- en 
WEEKPROGRAMMA
De lessen lopen van maandag tot vrijdag [van 8:35 tot 15:45 en 
op bepaalde dagen tot 16:35]. Ze omvatten ongeveer 17/18 uren 
artistieke vakken en 16 uren algemene vakken. De artistieke vakken 
veronderstellen dagelijkse individuele  studie-uren, overdag en ’s avonds.

DE SCHOOL IS MEER 
DAN LESSEN ALLEEN
a. KSO
 Jaarproject: muziektheater (2-jaarlijks)
 Concerten
 Leerlingenaudities voor uitvoeringen tijdens concerten 
 (Nieuwjaarsconcert)
 Projectweken
 Studie-uitstappen
 Concert-, theater- en museumbezoeken (instrumentenmuseum)
 Concertreis (2-jaarlijks)

B. algEMEEn
 Skoelpeeper
 Sportdag
 Wereldteam
 Bezinningsdagen
 Studiekeuze-activiteiten en “Sid-In” voor de zesdejaars
 Chrysostomos

INTERNAAT
Op de campus van de Scholen Kindsheid Jesu bevindt zich een modern 
nieuwbouw internaat. Heb je interesse om intern te worden, neem dan 
zeker een kijkje op de website www.kjhasselt/internaat.

TOELATINGS-
VOORWAARDEN
Meer info omtrent toelatingsvoorwaarden en toelatingsproeven vind je op 
onze website www.musart.be

ONZE TROEVEN
•	 Warme,	collegiale	sfeer	met	een	grote	individuele	aandacht
•	 Gedreven	leerkrachtenteam
•	 Schoolrestaurant
•	 Betrokken	leerlingenbegeleiding	en	uitgebouwd	zorgbeleid
•	 Concert-	en	feestzaal
•	 Internaat
•	 Instrumentarium
•	 Gerenommeerde	artiesten	als	leerkrachten
•	 Gemoderniseerde	infrastructuur
•	 Gebruik	van	notatiesoftware
•	 Aanleren	van	opnametechnieken
•	 ICT-digitaal	leerplatform
•	 Makkelijke	bereikbaarheid



Contact
Musart - Scholen Kindsheid Jesu
Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
info@musart.be - www.musart.be

Algemeen onthaal Kindsheid Jesu
•	 Tel.:	011	27	84	60	
•	 Fax:	011	21	10	76	

Secretariaat Musart/  
Humaniora Kindsheid Jesu
•	 01127	84	62	 

humaniora@kjhasselt.be
•	 Projectcoördinator Musart:  

Werner Geboers, werner.geboers@musart.be
•	 Coördinator Afdeling Jazz:  

Andres Liefsoens, jazz@musart.be
•	 Coördinator afdeling Klassiek: 
 Donatella Buzzerio, klassiek@musart.be
•	 Afdeling Pop:  

Marco Cirone, pop@musart.be




