
Wervingstekst Post-hbo-Registeropleiding Vakspecialist Muziek  

In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het 
vak Muziek en die een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in een school. Met de 
opleiding Vakspecialist Muziek kun je die leerkracht worden.  
 
DOEL 
Na het succesvol afronden van de opleiding Vakspecialist Muziek kun je als vakspecialist in je eigen 
school, of bovenschools aan de slag. Je hebt de kennis en vaardigheden om het team of teams te 
ondersteunen om muziekonderwijs op school te verbeteren en vernieuwen. 
 
DOELGROEP 
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.  

INHOUD 

Je begint het traject met een intakegesprek waar we jouw beginsituatie in kaart brengen en een 

studieplan opstellen. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s zoals zingen, 

luisteren, muziek lezen en het bespelen van instrumenten. Een bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

• gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling 
eigen materialen) 

• pedagogisch didactische uitwisseling 

• theoretische input 
 

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om: 
• gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven 

• zelf de leerlijnen voor muziek uit te stippelen 

• je visie op muziekonderwijs scherper te verwoorden en kun je het vak muziek goed 
verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort 

 

ORGANISATIE 
.. 
 
STUDIEBELASTING 
200 SBU waarvan 15 bijeenkomsten van 3 uur verdeeld over 1 jaar, 1 introductie-
/kennismakingsavond en 2 avonden voor de eindpresentaties.  
 
CURSUSDATA EN LOCATIE 
 
 

KOSTEN 
.. 

BIJZONDERHEDEN 

 

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Initieel Onderwijs Nederland. Na het behalen van 

dit traject en wanneer je in het bezit bent van een Bachelor leraar Basisonderwijs (pabo) of Bachelor 

Muziek (conservatorium) ontvang je het certificaat Vakspecialist Muziek via CPION en wordt je 

ingeschreven bij het Abituriëntenregister.  

 


