post-hbo-opleiding
muziekeducatie
conservatorium
van amsterdam
Er zijn grote veranderingen gaande binnen het muziekonderwijs:
op steeds meer basisscholen krijgt muziekles een vaste plaats in het
curriculum. Daarom richten steeds meer muziekscholen en CKV’s zich op
binnenschoolse muziekeducatie.
De Post-HBO-opleiding Muziekeducatie is een nieuwe opleiding van het
Conservatorium van Amsterdam die helemaal gericht is op deze recente
ontwikkelingen. Deze post-HBO-opleiding is bedoeld voor professionele
musici die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om in het primair
onderwijs muziekeducatie te kunnen geven. De opleiding duurt één jaar, is
vormgegeven volgens de laatste internationale inzichten van binnenschoolse
muziekeducatie en zeer praktijkgericht.
Wil je als beroepsmusicus je passie voor muziek overbrengen aan
kinderen? Wil je je werkveld verbreden en je mogelijkheden op de
arbeidsmarkt vergroten? Wil je op hoog niveau muziekles in het
primair onderwijs geven?
Dan is de post-HBO Muziekeducatie iets voor jou!
Met je eigen instrument en jouw werkervaring als basis, krijg je een
uitgebreid lesprogramma zodat je breed inzetbaar wordt in het
basisonderwijs (groep 1 – 8). De opleiding is genrevrij en gericht op de
ontwikkeling van een doorgaande leerlijn met als doel hoogwaardig
muziekonderwijs te kunnen geven. De aanpak is praktijkgericht, want zowel
de theoretische vakken als de instrumentale en de praktijkvakken worden
direct toegepast in de stagelessen. Tevens worden er lessen verzorgd door
verschillende experts uit binnen- en buitenland.

Lesprogramma
Het lesprogramma is ontworpen om
• Kennis en vaardigheden te verwerven om in het primair onderwijs
muziekeducatie te geven vanuit een doorgaande leerlijn
• Breed inzetbaar te zijn binnen de basisschool
• ICT en moderne technieken toe te passen in de lessen
• Verschillende methodieken te kunnen toepassen
• Adequaat te communiceren en samen te werken binnen en
buiten de school
• Ook buitenschools met heterogene groepen kinderen te kunnen
werken
Duur
De opleiding start in januari 2015 en duurt tot en met december 2015.
32 weken, waarvan er 20 weken ook stage gelopen wordt.
Studiebelasting
Eén ochtend per week les, gedurende 20 weken ook één dagdeel stage en
4-8 uur per week zelfstudie en stagevoorbereiding
Lesdagen
woensdagochtend (9:30-13.00 uur)
Lesgeld
€ 3250
Aanmelding
Aanmelding vóór 1 december 2014
Informatie:
www.conservatoriumvanamsterdam.nl/phom
lili.schutte@ahk.nl/ m4me@ahk.nl
facebook.com/posthbomuziekeducatie

