
 

Muziektaal – VW 2 

Leerstof 
 

 

 

De toontrappen 

I – tonica 

II – boventonica 

III – mediant 

IV – subdominant 

V – dominant 

VI – bovendominant 

VII – ondertonica (kleine toonaard) / leidtoon (grote toonaard) 

VIII – (octaafnoot of kortweg gewoon) tonica 

 

De intervallen of toonafstanden 

 

 

Hoe vind je de intervallen:

 
 (3 = terts) (6 = sext) 

Hoedanigheid en inhoud van intervallen 

Hoedanigheid = klein, groot of rein  

• Reine = prime, kwart, kwint en octaaf 

• De andere intervallen kunnen groot of klein zijn. 

De inhoud van de intervallen is hoeveel hele en halve tonen ze bevatten. 

Tip: Zoek altijd eerst de naam en hoedanigheid van het interval zonder kruisen en/of mollen. 

Vertrek dus altijd van noten zonder wijzigingstekens (halve tonen = fa-milie van Si-donia). 



 

 

Let op: een kruis kan een interval zowel vergroten als verkleinen, dit geldt ook voor een mol. 

Het hangt ervan af waar het wijzigingsteken geplaatst wordt. 

• De afstand tussen de noten, het interval, wordt dus kleiner wanneer je een mol bij 

de bovenste noot plaatst of een kruis bij de onderste noot.

 
 

• Het interval maak je groter door een kruis bij de bovenste noot te plaatsen of een 

mol bij de onderste noot.

 

 

Intervallen tot en met een kwint 

Een en dezelfde noot is een reine prime. De andere intervallen zijn klein of rein, wanneer er 

een halve toon voorkomt in het interval. Dus als je bij het overlopen van de noten binnen dit 

interval mi-fa of si-do tegenkomt zal het klein of rein zijn. 

 

Als er geen enkele halve toon in voorkomt, is het dus een grote secunde of grote terts 

Intervallen groter dan een kwint 

Bij grotere intervallen is de situatie iets anders. Bij deze intervallen (sext, septiem, octaaf) 

heb je namelijk altijd minimum 1 halve toon reeds aanwezig. De regel verandert dus iets: 

1 halve toon: groot 

2 halve tonen: klein of rein 

 Let op: een rein interval kan nooit klein zijn, of een klein interval kan nooit rein zijn. 

Je moet dus altijd zeer goed rekening houden met wat de hoedanigheden van de 

verschillende intervallen kunnen zijn. Even een overzicht: 

 

 

  

1 prime  rein 

2 secunde klein (1 halve toon) of groot (0 halve tonen) 

3 terts  klein (1 halve toon) of groot (0 halve tonen) 

4 kwart  rein (1 halve toon) 

5 kwint  rein (1 halve toon) 

6 sext  klein (2 halve tonen) of groot (1 halve toon) 

7 septiem klein (2 halve tonen) of groot (1 halve toon) 

8 octaaf  rein (2 halve tonen) 

 



 

 

Het verschil tussen toontrappen en intervallen 

De toontrap is de plaats van de noot in de toonladder, niet te verwarren met een interval 

wat de afstand tussen 2 noten is. 

 

De bassleutel of fa-sleutel 

Instrumenten die zowel hoge als lage tonen kunnen spelen, bijvoorbeeld de 

piano, gebruiken altijd twee notenbalken. Er ontstaat anders een warboel van 

hulplijntjes die de muziek moeilijk leesbaar maakt. 

Sommige instrumenten zoals de contrabas klinken laag en hebben geen notenbalk voor 

hoge tonen nodig. Daarom gebruiken ze een aparte sleutel, de bassleutel of fa-sleutel. 

 
 

 

De wijzigingstekens 

Dit zijn tekens die de toonhoogte van een noot veranderen. Ze worden geschreven voor de 

noot die gewijzigd moet worden.  

 een kruis verhoogt een noot met een halve toon 

 

 een herstellingsteken brengt een noot terug naar haar normale toonhoogte 

 

 een mol verlaagt een noot met een halve toon 

Het wijzigingsteken telt slechts tot de volgende maat. Wanneer het wijzigingsteken aan de 

sleutel staat, geldt deze voor het gehele muziekstuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maatsoorten / Ritme 

 

 

 

                 

 

 

Een punt achter de noot verlengt die noot met de helft van zijn waarde. 

 

 
 

  

 

 

 

Fermate-teken en opmaat 

 

 

 

Opmaat = het muziekstuk begint met een onvolledige maat en op een lichte tel. 

  



 

 

Italiaanse benamingen 

Largo breed 

Lento langzaam 

Andante wandelend, gaande 

Allegro snel, levendig 

Dolce zacht, lief 

Moderato matig 

Poco a poco beetje bij beetje 

 

Molto veel 

Rallentando geleidelijk vertragen 

Ritenuto geleidelijk vertragen 

Accelerando versnellen 

  

 

 

 
  



 

 

 


