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Codarts is een in Rotterdam gevestigde
kleinschalige internationale hogeschool
(in totaal circa 1000 studenten) die hoogwaardig
kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van
muziek, dans en circus.

Codarts is a small-scale international
university for the arts (with a total of around
1000 students) established in Rotterdam,
offering high quality education in the fields of
music, dance and circus.
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Ben jij een muzikale duizendpoot en de hele
dag met muziek bezig? Wil je je eigen kennis,
ervaringen en vooral je enthousiasme voor muziek
overbrengen op anderen? Dan is er voor jou de
Bacheloropleiding Docent Muziek.

Are you a musical jack-of-all-trades and involved
with music all day long? Would you like to transmit
your own knowledge, experiences and especially your
enthusiasm for music to others? Then the Bachelor of
Music in Education study programme is for you.

Deze opleiding van Codarts is gericht op het
muziekonderwijs. Na het gemeenschappelijke
studieprogramma in het eerste jaar, kun je
kiezen uit diverse leerroutes die zich richten op
de beroepspraktijk van het muziekonderwijs
op scholen, het binnenschoolse werkveld
(primair en voortgezet onderwijs) en het
buitenschoolse werkveld (o.a. centra voor de
kunsten, muziekscholen, koren en workshops).
Naast de onderwijskundige kant is het musiceren in de opleiding belangrijk. Je volgt
individuele lessen op je ‘primair instrument’.
Dit kunnen alle instrumenten zijn die bij
Codarts worden aangeboden. Daarnaast
werk je in verschillende practica waarin je
instrumenten zoals gitaar, drums/percussie,
piano gaat bespelen, gaat zingen, dansen
en waar je theaterervaring op doet. Je speelt
samen in ensembles en bandjes, je zingt
in een koor en je leert hoe je een koor of
ensemble moet leiden.
In de theoretische vakken wordt muziek in
een historische en sociaal-maatschappelijke
context geplaatst. Je volgt lessen in de
westerse en niet-westerse muziek- en cultuurgeschiedenis. Daarnaast volg je een vak
als muziektheorie, waarin je het musiceren
koppelt aan het beluisteren en analyseren
van muziek. Door het maken van je eigen
composities en arrangementen leer je vorm
te geven aan je muzikale ideeën en je leert te
werken met muzieksoftware.

De samenwerking van Docent Muziek met
de andere muziekopleidingen van Codarts
biedt je de mogelijkheid om met diverse
muziekstijlen in aanraking te komen. Daarnaast
wordt er samengewerkt met de docentenopleidingen van de Willem de Kooning
Academie (beeldende kunst) en ook met de
dansopleidingen van Codarts. Verder zijn er
uitstekende contacten met de onderwijsinstellingen en culturele instellingen in de
regio. Daar werk je mee aan projecten of
geef je workshops.
Heb je de Bacheloropleiding Docent Muziek
afgerond, dan beschik je over een eerstegraads
onderwijsbevoegdheid. Daarmee kun je aan
de slag als docent in het eerste- en tweedegraads onderwijsgebied. En afhankelijk
van de gekozen leerroute behoort ook een
toekomst als muziekconsulent, producer en
zelfstandig ondernemer tot de mogelijkheden.
In principe is het een voltijdopleiding. Echter,
voor studenten die al geheel of grotendeels
een andere conservatoriumopleiding hebben
gevolgd, is deeltijdstudie mogelijk.
Uitgebreide informatie over de Bacheloropleiding Docent Muziek vind je op
www.codarts.nl.

This Codarts programme is oriented towards
music education. After the common study
programme in the first year, you can choose
from various learning routes which focus
on the professional practice of music education in schools, the working field within the
schools (primary and secondary education)
and outside the schools (including arts centres, music schools, choirs and workshops).
As well as the pedagogical side, making
music is important in the study programme.
You take individual lessons on your ‘primary
instrument’. This can be any instrument
taught at Codarts. Additionally, you take
part in various practicals in which you play
instruments such as guitar, drums/percussion and piano, sing and dance, and get
experience in theatre. You play together in
ensembles and bands, sing in a choir, and
learn how to lead a choir or ensemble.
In the theoretical subjects, music is placed
in a historical and social context. You have
lessons in the history of Western and nonWestern music and culture. In addition, you
follow a subject such as music theory, in
which you link up making music to listening
to and analyzing music. Through creating
your own compositions and arrangements,
you learn to give form to your musical ideas
and you learn to work with music software.

The collaboration of Music in Education
with the other music programmes at
Codarts offers you the possibility to come
into contact with various music styles. In
addition, there is collaboration with the
teacher training programmes of Willem
de Kooning Academy (visual arts) and also
with the dance programmes at Codarts.
Further, there are excellent contacts with
the educational institutions and cultural
institutions in the region. There you work
on projects or give workshops.
When you have concluded the Bachelor
of Music in Education, you will possess
a first-grade teaching qualification. With
this, you can get to work as a teacher in the
first and second grade fields of teaching.
And depending on the study route chosen,
a future as a music consultant, producer
and independent entrepreneur also belong
to the possibilities.
In principle, this is a full-time programme.
However, for students who have followed
another conservatoire programme wholly or
to a great extent, part-time study is possible.
Full details of the Bachelor of Music in
Education can be found on www.codarts.nl.

