Kunsteducatie (Master)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Master
Over deze opleiding

Waarom deze opleiding

De Master Kunsteducatie is interdisciplinair. Je
krijgt opdrachten voor problemen en uitdagingen in
de praktijk vanuit:
•onderwijsontwikkeling
•kunstzinnige ontwikkeling
•filosofie van de kunst(educatie)
•kunstbeleid en cultureel ondernemerschap
•onderzoeksvaardigheden
Bij elke opdracht gebruik je wetenschappelijke
onderzoeksmethoden. Naast de reguliere
opdrachten van het masterprogramma, werk je aan
je ‘meesterproef’: jouw onderzoeksproject dat je
aan het eind van jaar twee presenteert en
verdedigt.

Veel Nederlanders en Vlamingen zijn cultureel
actief. Hierbij zijn docenten, begeleiders en
onderwijsmedewerkers betrokken. In de tweejarige
masteropleiding Kunsteducatie onderzoek je de
ontwikkeling van kunst educatieve methodes vanuit
verschillende disciplines en leg je de verbinding
tussen het kunstonderwijs en de samenleving. Je
wordt voorbereid op leidinggevende of
coördinerende functies in onderwijs, culturele
instellingen, overheden of als zelfstandig
ondernemer. We spelen hiermee in op de vraag
naar hoogopgeleide professionals met een
interdisciplinaire visie en een onderzoekende
houding.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

Je verbreedt en verdiept je kennis van kunst,
cultuur en educatie. Je studeert met een diverse
groep studenten en krijgt les van een klein
docententeam dat je een jaar lang intensief en op
maat begeleidt. Je leert ‘kritische situaties’ in
kunsteducatie op gefundeerde wijze te
onderzoeken en geeft oplossingen voor actuele
problemen in het werkveld. In breed,
interdisciplinair en opdrachtgestuurd onderwijs
ontwikkel je competenties voor praktijkgerichtheid
en de essentiële ‘passie’ voor je vak.

Bachelors in een kunst- of cultuurvak en mensen
die werkzaam zijn of aantoonbare interesse of
ervaring hebben in de culturele of educatieve
sector (docenten, consulenten, CMV’ers, educatief
medewerkers of projectleiders). Als je open,
nieuwsgierig, onderzoekend, zakelijk en
communicatief vaardig bent en vraagstukken
gefundeerd wil onderzoeken en vertalen in
adviezen, tegenstellingen wilt overbruggen en
‘kunst educatieve projecten’ wil initiëren,
ontwikkelen en uitvoeren, ben je de geschikte
kandidaat voor deze opleiding.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

Telefoon: 08850 70 291
Website: fontys.nl/kunsteducatie
Email: FHKmke@fontys.nl

Begeleiding en tijdsinvestering
Je volgt wekelijks colleges bij een team van vaste
docenten. Daarnaast krijg je les van gastdocenten:
experts uit binnen- en buitenland die actief zijn in de
kunsteducatie. Ze delen hun ervaringen, gaan met je
in gesprek en leggen de link met de praktijk.
Hoeveel uren per week ben je met de studie
bezig?



1e jaar: 8 contacturen op 1 lesdag:
hoorcolleges, opdrachten, skill-labs,
discussies
1e jaar: 8 uren zelfstudie per week:
bronnen lezen, onderzoek en opdrachten
2e jaar: 8 contacturen, 1 x per 3 weken
les: hoorcolleges, opdrachten, skill-labs,
discussies
2e jaar: 12 uren per week zelfstudie:
bronnen lezen, onderzoek, gesprekken
voeren en een meesterproef uitwerken

Studielast
De master Kunsteducatie is een deeltijdopleiding: 60
ECTS in twee jaar. Tijdens het eerste jaar heb je
wekelijks contacturen op vrijdag tussen 9.30 en 18.30
uur. Houd daarnaast rekening met acht avonden met
debatten en lezingen tot 21.00 uur. Ook verwachten
we dat je beschikbaar bent tijdens de tweedaagse
Summerschool (eind augustus) en de internationale
studiereis (april). Tijdens het tweede jaar heb je om
de drie weken contacturen op vrijdag tussen 9.30 en
21.00 uur.
Hoe zwaar de studielast is, verschilt per persoon. We
spannen ons in om de master zo haalbaar mogelijk in
te richten. De meeste studenten combineren de
opleiding met werk en/of een gezin. Reken op een
gemiddelde belasting van 16 uur per week
(contacturen en zelfstudie).
Over FHK
Je komt terecht in een energieke omgeving in het
hart van de stad. We dagen je alvast uit om over je
eigen grenzen heen te kijken. Interdisciplinair werken,
elkaar inspireren en samenwerken: daar staan we
voor. Met de veranderende beroepspraktijk in het
achterhoofd, leiden we je op tot een veelzijdige,
zelfstandige, kritische en ondernemende
professional.

Toelatingseisen
Het programma is bedoeld voor professionals in de kunsteducatie (docenten,
consulenten, educatieve medewerkers en projectleiders) De kandidaat beschikt over
een afgeronde hbo-opleiding in een kunstvak. Ook kandidaten met een hbo- of
wo-opleiding in een cultuurvak en met een bijzondere interesse en ervaring in
educatie zijn toelaatbaar. Voor meer informatie of een orienterend gesprek kun je
contact opnemen met de studieleider van de opleiding Jan Staes via
FHKmke@fontys.nl.
Na je aanmelding bij Studielink ontvang je een uitnodiging voor een
toelatingsgesprek. Voorafgaand aan het gesprek lever je een digitaal portfolio met
een curriculum vitae, een essay en een aantal opdrachten in.



Studiekosten

In het hoger onderwijs betaal je jaarlijks
collegegeld voor het volgen van een
opleiding. De collegegeldtarieven zijn
afhankelijk van nationaliteit, woonplaats,
een eventueel eerder behaalde graad en
van de opleiding die je wilt gaan volgen of
al volgt.
Wil je precies weten hoeveel je moet
betalen aan collegegeld voor deze
opleiding? Ga dan naar de
collegegeldmeter.

Open dagen en zo...



Open dagen
Tilburg

21-03-2020
10-06-2020

Meeloopdagen
Tilburg

17-02-2020
13-03-2020
04-04-2020
11-05-2020

Voor meeloopdagen Kunsteducatie kun je
je aamelden via: fontys.nl/kunsteducatie

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

25-01-2020 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden



Aanmelden doe je bij Studielink via
de website fontys.nl/studielink
Vervolgens geef je je op voor het
intake-assessment via
www.fontys.nl/kunsten.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Master of
Education in Arts

