Docent
muziek

Docent Muziek is iets voor jou als jij muziek
wilt inzetten om kinderen, jongeren en
volwassenen te inspireren en stimuleren
als docent, educatief medewerker,
orthopedagogisch beoefenaar, pedagoog of
agoog. Je wilt hen niet alleen leren muziek te
maken, maar wilt ze ook laten kennismaken
met een bredere culturele omgeving. Je
houdt ervan om mensen uit te dagen en naar
een hoger niveau te brengen, maar vooral
ook om ze te laten genieten en hun passie
voor muziek te laten beleven.
Het is van belang dat je verbindingen kunt
leggen, enthousiasme weet aan te boren en
verder kunt aanwakkeren. Bij de opleiding
Docent Muziek stomen we je klaar - met een
specialisatie in Muziek in Kunsteducatie of
Orthopedagogische Muziekbeoefening - voor
het werkveld.
We zijn meerdere malen uitgeroepen
tot Top-opleiding en we horen bij een
select gezelschap van slechts twintig hboopleidingen die als excellent zijn aangemerkt
in de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Community
Jaar na jaar werken we met een gedreven team
van docenten aan het onderwijzen van zo’n 60
studenten. Hierbij betrekken we ook externen,
nationale en internationale onderwijsexperts
die actief zijn in vakorganisaties en bouwen
zo een waardevol netwerk op. Wij bieden een
praktijkgerichte leeromgeving en een hechte
samenwerking tussen docenten, studenten,
afgestudeerden en de beroepspraktijk. We volgen
nieuwe ontwikkelingen op de voet en implementeren
die in ons curriculum. We staan garant voor
kennisontwikkeling door promotietrajecten,
nationale en internationale publicaties,
interfacultaire onderzoekstrajecten en landelijk
overleg. We activeren en initiëren nieuwe werkvelden
en organiseren regelmatig (inter)nationale symposia
of congressen.

Beroepsperspectief
Met jouw passie voor muziek als uitgangspunt, leer
je over en werk je met didactische en pedagogische
principes, terwijl je tegelijkertijd je muzikale kennis
en vaardigheden naar een hoger plan tilt. Door
middel van specialisaties, onderzoek, projecten,
vrije studieruimte en stages krijg je de kans en de
ruimte om je talenten op het gebied van onderwijs,
muziek en innovatie verder te ontwikkelen. Zo word
je voorbereid op een carrière met uitstekende kansen
op werk in alle soorten onderwijs in Nederland en
de EU. Voor ons is een muziekpedagoog meer dan
een leraar. Samen zorgen we ervoor dat muziek door
middel van onderwijs wordt overgedragen op nieuwe
leerlingen, ongeacht hun leeftijd en achtergrond.
Afgestudeerden van deze opleidingen vinden meestal
werk binnen een paar maanden, bijvoorbeeld in:
• het basisonderwijs
• het voortgezet onderwijs
• bepaalde hbo-opleidingen
• het speciaal onderwijs of zorginstellingen
• instellingen voor kunst, cultuur en onderwijs
• vormen van zelfstandig ondernemerschap in
muziekeducatie

Bachelor
Je krijgt tijdens de Bachelor met uiteenlopende
werkvormen te maken zoals projectonderwijs,
individueel instrumentaal/vocaal onderwijs, stages
en e-learning.
Ons programma is gebaseerd op vier
onderwijseenheden:
• Muzikale opvoeding en educatie
• Theoretische kennis en vaardigheden
• Muzikaal vakmanschap
• Stage en projecten

Tijdens de afstudeerfase in jaar drie en vier kies je
een hoofdspecialisatie:
• Muziek in Kunsteducatie (MIK)
• Orthopedagogische Muziekbeoefening (OMB)
Verdere verdieping vindt plaats door het kiezen
van een subspecialisatie:
• Artistic Development (AD)
• Music and Interculturality (M&I)
• Music and Technology (M&T)
De specialisaties geven je meer bekwaamheid in het
uitoefenen van je toekomstig beroep en vormen de basis
van je keuzestage, essay en afstudeerproject.

educational track, wordt gevormd door programmaonderdelen uit de Master of Music (klassiek/
jazz) en een onderwijskundige verdieping. Je
ontvangt dan ook het diploma Master of Music.
De kern van het programma en het onderzoek zijn
echter gericht op onderwijskundige en muziekeducatieve vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Fast Facts

Studiepunten:

240 EC (Bachelor)
120 EC (Master)

Taal:

Nederlands

Duur:

• 4 jaar bachelor programma &
2-jarig bachelor programma
• 2 jaar master programma

Titel:

• Bachelor of Music in Education
• Master of Music - Education
track

Collegegeld:

Tussen € 1.071 en €8.100

Aanmelddeadline:

1 Maart

Start schooljaar:

September

Locatie:

Maastricht

Docent Muziek Intensief
Voor studenten met pedagogische en didactische
vaardigheden of reeds werkzame muziekdocenten
die een instrumentale of vocale opleiding
muziek (Bachelor of Music) hebben afgerond,
biedt Conservatorium Maastricht de tweejarige
opleiding Docent Muziek aan. Deze opleiding
leidt op tot bevoegd docent muziek voor het
gehele (onderwijs) werkveld en maakt dat je
je eigen muzikale vaardigheden in een bredere
muzikale context kunt inzetten. Na afronding
van je opleiding behaal je de Bachelor of Music in
Education.
Het programma voor deze studie is een uitdagende compilatie van het eerste tot en met vierdejaars
programma van de reguliere Opleiding Docent
Muziek. Afhankelijk van ervaring en achtergrond
kun je voor bepaalde vakken vrijstelling krijgen
en vergroot je het aantal keuzemogelijkheden. De
opleiding wordt dus afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Zonder vrijstellingen heb je twee dagen
contactonderwijs. De opleiding is een door de
overheid bekostigde opleiding. Jij (of je werkgever)
betaalt het gangbare collegegeld en bijkomende
studiekosten voor readers, aanvullende leermiddelen, etc.
Master
Deze tweejarige, gepersonaliseerde Masteropleiding verruimt je beroepsmogelijkheden. Je krijgt
de kans je specialisatie en talent te verdiepen.
Je krijgt les op basis van je instroomniveau, je
motivatie en je leervragen. Daarbij krijg je studieloopbaan- en onderzoeksbegeleiding. Je bent
een zelfstandig opererende, ondernemende en
muzikale persoonlijkheid. Je deinst niet terug voor
zelfreﬂectie en hebt oog voor de maatschappelijke, culturele en muziekeducatieve internationale
context. Deze tweetalige Master of Music,

Meer informatie
Meer informatie over de opleidingen, cv’s van de
docenten, actuele gegevens over de toelatingseisen
en het toelatingsexamen, opendeurdagen en proefdagen, concertagenda etc. vind je op onze website:
www.conservatoriummaastricht.nl
Voor speciﬁeke vragen kun je contact opnemen met:
communicatie.conservatorium@zuyd.nl
+31(0)43 346 66 80.

