
 

Vakspecialist Muziek   

Opfriscursus 

In de periode na de herfstvakantie in het 

eerste studiejaar starten we met een 

opfriscursus. Daarin gaan we aan de slag 

met de muziektheorie, zodat je nog kunt 

bijspijkeren of alles weer paraat hebt. Dat 

gebeurt door steeds actief bezig te zijn 

met muziek. Op die manier krijg je een 

goede indruk van het traject Vakspecialist 

muziek. Ook kunnen wij inschatten of je 

stemtechnisch, muzikaal en wat betreft 

motivatie en studiebelasting het (verdere) 

traject met succes kunt afronden naast de 

reguliere opleiding.  

Opbouw 

In het eerste jaar, vanaf de herfstvakantie, 

ontwikkel je je eigen muzikale 

vaardigheden. Je gaat zingen, spelen op 

instrumenten en ontwikkelt kennis en 

vaardigheden voor muziektheorie. Je volgt 

allerlei activiteiten op je eigen niveau en 

ervaart wat muziek met jou en met 

anderen doet. Met je groep bezoek je 

concerten en participeer je in groepszang. 

In je stage sluit je aan bij de opdrachten 

van het reguliere muziekprogramma op de 

pabo. 

De activiteiten in het tweede en derde jaar 

bereiden jou voor op je rol als toekomstig 

leerkracht met als specialisatie muziek. 

We besteden aandacht aan de muzikale 

ontwikkeling van het kind in relatie met 

andere ontwikkelingsgebieden. Je werkt 

aan je vakdidactische competenties en 

past deze toe in je stage. Hierbij wordt ook 

de vertaalslag gemaakt naar de culturele 

omgeving in de grote stad en om de 

school. Ook nodig je een musicus uit in de 

les. Zo doe je ervaring op met organiseren 

en ontwikkel je een visie op 

muziekonderwijs. 

In het derde jaar ga je je profileren. Je 

bestudeert diverse theorieën over hoe 

muziekonderwijs gegeven kan worden 

over langere tijd. Je bestudeert ook de 

leerlijnen voor muziek. Je leert muziek 

koppelen aan andere vakken en aan 

sociaal emotionele ontwikkeling. Je 

ontwikkelt opvattingen en een visie op 

muziekonderwijs in de basisschool. Verder 

leer je samenwerken met collega’s om het 

vak ‘muziek’ in de basisschool vorm te 

geven. In het derde jaar rond je de 

specialisatie af. 

In het vierde jaar ga je afstuderen voor de 

reguliere opleiding. Het is mogelijk om in 

het vierde jaar het profiel Kunst en Cultuur 

te kiezen, waarbij je je nog verder kunt 

bekwamen in het begeleiden van 

medestudenten en collega’s. 

Certificering 

De opleiding vakspecialist muziek is 

geregistreerd bij de Stichting Post Hoger 

Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt 

na het behalen van je pabodiploma ook 

het diploma Vakspecialist muziek via Post 

HBO Nederland en wordt ingeschreven in 

het Abituriëntenregister. 

Bijzonderheden 

Tijdens de specialisatie wordt van de 

studenten verwacht dat ze bereid zijn om 

landelijke studiedagen over muziek te 

volgen en een actieve bijdrage te leveren 

aan activiteiten op de Marnix Academie. 

Denk hierbij aan vieringen, open dagen en 

diplomeringen.  



 

Praktische informatie 

• Duur: 3 jaar 

• Start: na de herfstvakantie in het 

eerste jaar  

• Studielast: 84 studiebelastingsuren per 

jaar (aanvullend op het reguliere 

onderwijsprogramma voor de pabo) 

Informatie en aanmelden 

Aanmelden voor het traject Vakspecialist 

Muziek kan bij de start van het collegejaar. 

Je ontvangt hierover meer informatie van 

de docenten Muziek.  

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met de vakgroep muziek 

muziekvakgroep@hsmarnix.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
` 

mailto:muziekvakgroep@hsmarnix.nl

