Vakspecialist Muziek
in het Primair Onderwijs
De lerarenopleidingen basisonderwijs in de stad
Rotterdam bieden in samenwerking met Codarts
per 1 september 2018 de opleiding Vakspecialist
muziek aan. In dit traject ontwikkelt de cursist zich
vanuit zijn passie voor muziek tot een
vakspecialist muziek.

Voor wie is dit traject?
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en die extra
scholing willen op muzikaal gebied. Bij aanvang van de opleiding wordt verwacht dat je (basaal) noten
kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt. De collega-cursisten hebben een overeenkomstig denken ervaringsniveau. Zij zijn werkzaam in het basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Intake
Je begint het traject met een intakegesprek. Hierin brengen we jouw beginsituatie in kaart en stellen
we een studieplan op. Het intake-assessment is gepland op: dinsdag 2 juli 2019

Programma/onderdelen

Resultaat en certificering

Je ontwikkelt zangvaardigheid en speelvaardigheden voor je instrument. Ook leer je een
begeleidingsinstrument bespelen zoals gitaar. Je
ontwikkelt kennis van muziekdidactiek, visie,
cultuureducatie en muziektheorie. Tijdens de
post-hbo opleiding Vakspecialist muziek komen
de volgende onderwerpen aan bod:

De opleiding vakspecialist muziek is
geregistreerd bij de Stichting Post Initieel
Onderwijs Nederland. Je ontvangt na het
behalen van dit traject en wanneer je in bezit
bent van een bachelor leraar basisonderwijs
(pabo) of bachelor muziek (conservatorium),
ook het certificaat Vakspecialist muziek via Post
HBO Nederland en wordt ingeschreven in het
Abituriëntenregister.

•
•
•
•
•

zingen
bewegen
muziek lezen en noteren
spelen
luisteren

Bijzonderheden
De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met Hogeschool voor Muziek en Dans Codarts
Rotterdam. Het conservatorium werkt daarbij samen met de Hogeschool Inholland Rotterdam,
Hogeschool Rotterdam en de Thomas More Hogeschool. Binnen het scholingstraject worden
gastlessen verzorgd door educatieve partners uit Rotterdam zoals Zangexpress, Winstons
Muziekschool en de SKVR.

Wat leer je tijdens de post-hbo
opleiding Vakspecialist muziek?
Na het volgen van de opleiding ben je in staat:
•
•

•

gevarieerde muzieklessen aan de hele
basisschool (alle groepen) te geven;
het vak muziek goed te verantwoorden
als vak dat binnen het regulier onderwijs
thuishoort;
zelf de leerlijnen voor muziek uit te
stippelen.

Studielast en duur
•
•
•

200 studiebelastingsuren
Een jaar. Start: september 2019
Zeventien dinsdagavonden in de periode
september 2019 tot en met juni 2020.

Investering
Een subsidieregeling maakt het mogelijk deze
cursus voor een aantrekkelijke prijs aan te beiden:
€ 750 (exclusief ca. € 50 literatuur).
Early bird: € 600, opgeven vóór 15 juli 2019.
Inschrijven via: www.thomasmorehs.nl/inschrijfformulier

Meer informatie
Vind meer informatie over deze opleiding op:
https://www.thomasmorehs.nl/professionals/wereldwijze-kinderen/item/post-hboregisteropleiding-vakspecialist-muziek.html
Verder is meer algemene informatie over de opleiding is te vinden op:
https://netwerkmuziekdocentenpabo.nl/vakspecialist-muziek

Aanvullende informatie is op te vragen bij Ellen de Vugt e.j.h.de.vugt-jansen@hr.nl

