Cursusaanbod
2016/17
Expertisecentrum
Muziekeducatie
Primair
Onderwijs

Muziek aan de basis

Dit Expertisecentrum is een samenwerking tussen Conservatorium
Maastricht, de Nieuwste Pabo,
Scholingsnetwerk Kunstencentra
Limburg (muziekscholen), Het Huis van
de Kunsten en DOOR! Masterplan
Muziekonderwijs Limburg. Docenten
van de cursussen zijn afkomstig van
Conservatorium Maastricht, de
muzieksectie Pabo en Scholingsnetwerk
Kunstencentra Limburg (SKL). Deze
docenten beschikken over de vereiste
kwalificaties en werkervaring, waardoor een kwalitatieve deskundigheidsbevordering gegarandeerd is.
Aanmelden kan vanaf nu!
Met alle cursussen kan bij voldoende
aanmelding gestart worden per
september of februari.
* Deze doelstelling sluit aan bij de
landelijke aandacht voor muziekeducatie in het Primair Onderwijs (Meer
Muziek in de Klas) en bij de kaders van
het provinciale DOOR! Masterplan
Muziekonderwijs Limburg.

Docenten
n.t.b.

Bestemd voor
Groepsleerkrachten basisonderwijs
met affiniteit voor muziek die de
motivatie bezitten om de eigen
muzikaliteit te ontdekken en in te
zetten ter ondersteuning van het hele
onderwijsprogramma.

Aanvullende richtlijnen voor de
nascholing
Werkgevers kunnen de bestaande
subsidieregelingen van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg en de
Impuls muziek regeling benutten om
de deskundigheidsbevordering mee te
vergoeden. Ook is het mogelijk om
stage te lopen binnen de scholen die de
Impuls muziekregeling of de “vroege
vogel” subsidie van DOOR! hebben
aangevraagd. Voor de post-hbo cursus
kan de lerarenbeurs worden aangevraagd.

Inhoud
Het opsporen en leren inzetten van de
eigen muzikaliteit. Laagdrempelige
muzikale werkvormen. Vertrekpunt is
de aanwezige onderwijservaring,
kennis van leerplannen en onderwijs in
samenhang. Oefenen en in gezamenlijkheid werken aan drempel van het
zelf musiceren. Kennismaken en leren
inzetten van actueel muzikaal materiaal, ook digitaal. Daarnaast het
verantwoord inzetten van muziek om
vakoverstijgend te kunnen werken.
Kernbegrippen
KVB-model, 5 domeinen als vormen
van muzikaal gedrag, doorgaande
leerlijnen, muzikale werkvormen,
stemgebruik, muziek in samenhang
met andere vakgebieden, bevordering
van de creativiteit.
Lesdag
Woensdagmiddag
Studiebelasting
10 bijeenkomsten van 2,5 uur (25
contacturen - 20 uur voorbereiding),
plus 1 terugkombijeenkomst in januari
of juni.

Voorwaarden
Peeronderwijs. Deze kandidaten
komen in twee-tallen. Op deze wijze
wordt klankbord verkregen en ontstaat
de verbinding met het team.
Deze scholing start telkens in de
tweede week van september of de
tweede week van februari bij een
minimum aantal van 10 kandidaten.
Kosten
€ 550
Aanmelden/info
yvonne.schellen@denieuwstepabo.nl

susDit cur is nog
d
aanbo ikkeling.
w
in ont met de

Samen artners
ken p
erkt
betrok
nd gew
e
jv
li
b
ering
wordt
verbet
aan de iverse
van d
s.
module

Cursusaanbod
2016/17

Het Expertisecentrum Muziekeducatie
Primair Onderwijs (‘t EMPO) biedt
cursussen aan die speciaal zijn ontwikkeld voor groepsleerkrachten in het
primair onderwijs. Via vijf verschillende
modules kunnen groepsleerkrachten of
scholen zich door professionals laten
bijscholen én inspireren door het
werken met muziek in de klas. Hierbij
staan deskundigheidsbevordering én
de ontwikkeling van muzikaal talent
centraal. De verbinding tussen primair
onderwijs, de diverse kunstencentra,
muziekverenigingen, voortgezet
onderwijs en professionele opleidingen
neemt daarbij een wezenlijke plaats in.*

voor het basisonderwijs
Post-hbo registeropleiding
Bestemd voor
Groepsleerkrachten met muzikaal
talent en instrumentale/vocale bagage
die hun liefde voor muziek ten volle
willen inzetten voor een doorgaande
leerlijn binnen de basisschool.
Inhoud
Leidt tot een nationaal erkend certificaat voor groepsleerkrachten. Dit is
vergelijkbaar met de ‘oude 3egraads
bevoegdheid’, bestemd voor het PO.
Dit curriculum staat voor de verdere
ontwikkeling van de eigen muzikaliteit
en de inzet daarvan, leerlijnontwikkeling
en verbinding tussen de kunst- en
kernvakken. De ‘draaideurfunctie’
kunnen vervullen tussen het binnen- en
buitenschoolse muziekaanbod. Dus in
staat zijn expertise uit de omgeving bij
het leerplan te betrekken maar ook
talent te spotten, te coachen en naar
de juiste instantie (opleiding/orkest/
initiatief) door te verwijzen. Daarnaast
leerlingen in en buiten de school een
‘podium’ kan bieden. Zingen, bewegen,
begeleidingsvaardigheid, instrumentaal samenspel en didactiekpracticum
behoren tot de inhoud. Het kunnen
initiëren en realiseren van co-teaching
maakt deel uit van het programma.
Naast het afronden van de deelvaardigheden sluit de kandidaat de opleiding
af aan de hand van een raamleerplan
voor de eigen werkkring (met didactische uitwerkingen).

1 + 1 = 3 in de groepsles!
Kernbegrippen
Leerplan Muziek, KVB-model, domeinen,
coöperatieve werkvormen in muziek,
vakspecifieke didactiek van het zingen,
luisteren en musiceren. Teamteaching,
co-teaching, talentscouting en talentontwikkeling, muziek in samenhang met
andere leergebieden en creatief proces.
Studiebelasting
15 bijeenkomsten van 3 uur, exclusief
3 introductie- en presentatieavonden.
Twee terugkombijeenkomst in het
daaropvolgende jaar m.b.t. de resultaten en verdere concretisering van de
doorgaande leerlijn (65 contacturen en
135 uur voorbereiding/evaluatie).
Docenten
Luc van Oeteren, Vivian Knols en
gastdocenten
Lesdagen
Dinsdagavond
Voorwaarden
Voor deze opleiding geldt een toelatingstest. Vereisten: afgeronde
opleiding docent basisonderwijs,
bovengemiddelde muzikale vaardigheden en de beschikking over een
werkkring of langdurige stageplaats.
Eigen instrument, ervaring met het
spelen in band, koor of ensemble en
een goede motivatie zijn gewenst.
De opleiding start telkens in de tweede
week van september of de tweede week
van februari bij een minimum aantal
van 10 kandidaten.
Kosten
€ 2100
Aanmelden/info
yvonne.schellen@denieuwstepabo.nl

Samenwerking muziekdocent
en groepsleerkracht

Bestemd voor
Muziekdocenten met een conservatoriumachtergrond uitvoerend of docerend
musicus, die werkzaam zijn binnen een
kunstinstelling of de amateurmuziekwereld en die op projectbasis in de
basisschool muzieklessen te geven.
Doorgaans hebben deze kandidaten
ruime onderwijservaring met betrekking
tot hun instrument maar zijn zij niet in
het bezit van een brede onderwijsbevoegdheid of ervaring met grote
groepen.
Inhoud
Het trainen van onderwijskundige en
(vak)didactische skills om met groepen
te kunnen werken in de basisschool, de
muziekschool of de eigen praktijk.
Vertrekpunt is de eigen vak inhoud: hoe
zet je efficiënt de eigen instrumentale
en vocale vaardigheden in, hoe vertaal
je je expertise naar werkvormen
bruikbaar in een groep, hoe manage je
een groep of klas? Hoe is de samenwerking met de groepsleerkracht?
Ook aan de orde komen de (digitale)
methodiek en bronnen.
Kernbegrippen
Aard en eisen van muziekeducatie in
het PO, KVB-model, de 5 domeinen,
kerndoelen PO, lesinhouden, coöperatieve werkvormen, leerplanning,
lesopbouw en leerdoelen. Werken op
projectbasis. De diversiteit van de
vragen vanuit de werkgever en het PO.
Vraaggestuurd werken.

Voorwaarden
De kandidaat beschikt over een taakstelling in het PO (of een langdurige
stage).
Deze scholing start telkens in de
tweede week van september of de
tweede week van februari bij een
minimum aantal van 10 kandidaten.
Studiebelasting
10 bijeenkomsten van 3 uur (contacttijd 30 uur – voorbereiding 15 uur)
Docenten
n.t.b.
Lesdag
Vrijdag, mede afhankelijk van aanvraag en beschikbaarheid van deelnemers en docenten.
Kosten
€ 550
Aanmelden/info
maria.hermans@maastricht.nl
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Vakspecialist Muziek

Vakleerkrachten
Muziek
Bestemd voor
Deskundigheidsbevordering van de
reeds werkzame (of anderszins
ervaren) vakleerkrachten muziek.
Inhoud
Deze deskundigheidsbevordering is
gericht op het onderwijskundige:
coaching, team-teaching, co-teaching,
de verbindingsfunctie tussen het
binnen- en buitenschoolse kunst
educatieve aanbod, talentontwikkeling, talentscouting. Algemene onderwijskundige ontwikkelingen zoals
Passend Onderwijs en omgaan met
21e-eeuwse vaardigheden, bezien
vanuit de eigen ‘discipline’.
Kernbegrippen
Co-teaching, team-teaching, talentscouting, binnen- en buitenschoolse
muziekeducatie, cultuureducatie,
21e-eeuwse vaardigheden, Passend
Onderwijs.
Voorwaarden
De kandidaat is in het bezit van een
afgeronde bachelor of Music in Education of Schoolmuziek A of B. Daarnaast
heeft deze een taak binnen het PO of
is bereid een stagetraject aan te gaan.
De opleiding start telkens in de tweede
week van september of de tweede week
van februari bij een minimum aantal
van 10 kandidaten.

Advisering
Studiebelasting
8 bijeenkomsten van 2.5 uur. Studiebelasting totaal 35 uur.
Docenten
n.t.b.
Kosten
€ 550
Lesdagen/locatie
Vrijdag of zaterdag.
Conservatorium Maastricht
Aanmelden/info
miranda.lortije@zuyd.nl

Muziekeducatief
Programma
Bestemd voor
Management en/of Interne Cultuurcoördinatoren (ICC)
Inhoud
Schoolbesturen of scholenkoepels die
behoefte hebben aan advies bij het
formuleren en realiseren van een
passende visie op muziekeducatie.
Duurzaam muziekonderwijs start met
uitgangspunten die aansluiten bij de
onderwijsvisie van de school. Dit
betekent het nastreven van een
realistische en uitvoerbare ambitie.
Een muziek educatief programma dat
aansluit bij de culturele omgeving, het
personeelsbeleid en beschikbare
middelen van de school
Kernbegrippen
Doorgaande leerlijn muziek, leerplan,
personele invulling, begroting, kerndoelen, binnen- en buitenschoolse
muziekeducatie, talentscouting,
duurzaamheid.
Adviseurs
Marc Rutten, Vivian Knols, Yolande
Eymael
Kosten
Na offerte of op basis van declarabele
uren
Aanmelden/info
miranda.lortije@zuyd.nl
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Upgrade

Opleidingslocaties
De Nieuwste Pabo Sittard
Mgr. Claessensstraat 4
6131 AJ Sittard
Conservatorium Maastricht
Franciscus Romanusweg 90
6211 KL Maastricht

