
Toets theorie HAFABRA B 2010 
 
Naam: ...........................................................................         
 
Instrument: ...................................................................     Cijfer: 
 
Leraar/lerares: ............................................................... 
 
 
 
 
1. Geef aan op welke noten het hoofdaccent en eventueel het nevenaccent 
valt. Geef het hoofdaccent aan met een >, en het nevenaccent met een -. 
 

Voorbeeld:  
 

 

 
................................... 

 
................................... 

 
................................... 

 
................................... 

 
................................... 

 
 
2. Wat is de maatsoort van onderstaande maat? 
 

 
.............. 

 

 
 
 
 



 
3. Geef aan hoelang onderstaande figuren duren: 

 
.............. tellen 

 
.............. tellen 

 
4. Schrijf het ritme van de bovenste balk over op de onderste. Maak 
daarbij gebruik van waardestrepen. Geef aan of de maatsoort 
enkelvoudig, samengesteld regelmatig of samengesteld onregelmatig is. 
Geef ook aan of de maatsoort twee- of driedelig is. 

 
❍ enkelvoudig 
❍ samengesteld regelmatig 
❍ samengesteld onregelmatig 

❑ tweedelig 
❑ driedelig 

 
 
5. Zoals de vorige vraag. 

 
❍ enkelvoudig 
❍ samengesteld regelmatig 
❍ samengesteld onregelmatig 

❑ tweedelig 
❑ driedelig 

 
 
 
 
 



6. Zoals de vorige vraag. 

 
❍ enkelvoudig 
❍ samengesteld regelmatig 
❍ samengesteld onregelmatig 

❑ tweedelig 
❑ driedelig 

 
7. Zet maatstrepen: 
 

 



 
8. Kruis aan of de tweede toon hoger, lager of even hoog is als de eerste: 
 
 
    2e toon is   hoger dan     lager dan     even hoog 
als  de eerste 
 
 
    2e toon is   hoger dan     lager dan     even hoog 
als  de eerste  
 
 
 
    2e toon is   hoger dan     lager dan     even hoog 
als  de eerste  
 
 
 
    2e toon is   hoger dan     lager dan     even hoog 
als  de eerste  
 
 
    2e toon is   hoger dan     lager dan     even hoog 
als  de eerste 



9. Schrijf achter elke noot een noot die enharmonisch gelijk is: 

 
................................... 

 

................................... 

 

................................... 

 

................................... 

 

................................... 

 
 
10. Hoe is een majeur toonladder opgebouwd? Geef de stappen van hele 
en halve tonen in de juiste volgorde aan:  
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
11. Schrijf de majeurtoonladder van Bes  hieronder: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
 
12. Welke majeur toonladder heeft 1 mol? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
13. Welke mineur toonladder heeft 1 kruis? 
 
…………………………………………………………………………… 



 
 
14. Schrijf hieronder de toonladder van d-mineur harmonisch: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
 
15. Noem de notennamen van onderstaande drieklanken. Teken de noten 
op de balk. 
 

b-klein (mineur) ………………… 
 

C-groot (majeur) ………………… 

 

A-groot (majeur) ………………… 

 
  
 
16. Wat is de toonsoort van onderstaande melodie? 
 
 
…………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



17. Vul de bovenste noot van het gevraagde interval in. 

reine kwart 
 

kleine terts 
 

overmatige kwart 
 

grote terts 
 

rein octaaf 

 

reine kwint 

 

verminderde kwint 

 
 
 
 
18. Schrijf op welk interval je ziet. 

 

................................... 

 

................................... 

 

................................... 



 

................................... 

 

................................... 

 
 
 
19. Kruis de juiste betekenis van het woord, begrip of teken aan: 
 
1. moderato  ❑ breed, langzaam, statig 
   ❑ een beetje breed  
   ❑ matig tempo  
   ❑ rustig gaand 
 
2. allegretto  ❑ enigszins levendig 
   ❑ rustig gaand  
   ❑ iets langzamer dan andante 
   ❑ matig snel 
    
3. presto  ❑ zeer snel  
   ❑ matig tempo  
   ❑ snel en levendig 
   ❑ enigszins levendig 
 
4. lento  ❑ langzaam, slepend 
   ❑ matig snel 
   ❑ snel, vlug, levendig 
   ❑ uiterst snel 
    
5. veloce  ❑ levendig, snel 
   ❑ zeer snel 
   ❑ vliegensvlug 
   ❑ snel, opgewekt 
 
6. con fuoco  ❑ met vuur 
   ❑ briljant, schitterend 
   ❑ met geestdrift 



   ❑ somber, treurig 
7. accelerando ❑ geleidelijk langzamer worden 
   ❑ in korte tijd langzamer worden 
   ❑ geleidelijk sneller worden 
   ❑ geleidelijk sneller en sterker worden 
 
8.   ❑ staccato 
   ❑ portato 
   ❑ marcato 
   ❑ legato 
 
 9.   ❑ Coda teken 
   ❑ Fine teken 
   ❑ Segno teken 
   ❑ Vorige maat herhalen 
20. Vul in welke Italiaanse term bedoeld wordt met de afkorting en geef 
de betekenis ervan 
 
 
Afkorting 
 

Italiaanse term Vertaling 

 ................................................ ................................................ 

 ................................................ ................................................ 

 
cresc. 
 

................................................ ................................................ 

 
21. Geef aan hoe je het volgende figuur moet spelen: 
 

 


