
master
Kunsteducatie
verdieping met 
verbeelding



master
Kunsteducatie
—
Wil jij je kennis en visie op 
kunsteducatie verbreden en 
verdiepen? Kies dan voor de 
master Kunsteducatie: een 
tweejarige interdisciplinaire 
opleiding in deeltijd aan de 
Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten. 

Iets voor jou?
De master Kunsteducatie is voor afge-
studeerde bachelors en eerstegraders 
van docentenopleidingen in kunstvakken 
(beeldende kunst en vormgeving, dans, 
theater, muziek) die werkzaam zijn in de 
kunsteducatie. De studie is ook interes-
sant voor kunstenaars met relevante 
werkervaring in de kunsteducatie.

Waarom deze master aan de AHK?
De opleiding is ingebed in het lectoraat 
Kunst- en cultuureducatie van de AHK.  
De docenten, begeleiders en de vele  
gastdocenten zijn expert op hun terrein  
en afkomstig uit de kunsteducatie, 
wetenschap of kunstpraktijk. Lector 
Folkert Haanstra maakt deel uit van 
het docententeam. Hij is internationaal 
gezaghebbend op het terrein van onder-
zoek naar kunsteducatie. De opleiding  
is gehuisvest in het centrum van  
Amsterdam, dankzij deze omgeving 
bouw je een breed en inspirerend 
netwerk op. Na de studie maak je deel  
uit van een actief alumninetwerk dat 
nauw contact houdt met de opleiding.

Inhoud van de master
Het programma daagt je uit om met een 
persoonlijk studieperspectief je expertise 
verder te ontwikkelen. De vorming van je 
creërend vermogen, artistieke en didac-
tische competenties gaan hand in hand. 
Er is een permanente wisselwerking met 
het werkveld. Je medestudenten zijn 
net als jij professionals in kunsteducatie; 
samen vormen jullie een interdisciplinaire 
community of learners.

Het studieprogramma biedt:
•  kunsttheoretische verdieping en  

didactische vernieuwing, gekoppeld 
aan artistieke visie-ontwikkeling;

•  interdisciplinaire samenwerking met me-
destudenten uit andere kunstdisciplines 
onder leiding van ervaren kunstenaars;

•  verbindingen tussen onderzoek en 
praktijk;

•  ontwikkeling van je organisatorische, 
beleids- en managementvaardigheden;

•  ontwikkeling van je vaardigheden als 
cultureel ondernemer.

Beroepsperspectief
Na de opleiding ben je toegerust voor 
uiteenlopende functies in de kunst- 
educatie, bijvoorbeeld:
•  coördinator of staflid op het gebied van 

kunsteducatie in primair en voortgezet 
onderwijs en buiten het onderwijs;

•  docent met expertise voor CKV, Kunst 
Algemeen en vakoverstijgend onderwijs;

•  ontwikkelaar voor de kunstvakken in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs, 
de tweede fase, vmbo, mbo, en hbo;

•  functies bij diverse instellingen, zoals 
centra voor de kunsten, regionale en 
landelijke ondersteuningsinstellingen, 
educatieve afdelingen van orkesten, 
theatergroepen, dansgezelschappen en 
musea, bij adviesbureaus en overheden.

Praktische informatie
Duur – 2 jaar in deeltijd
Graad – Master of Education in Arts
Studiepunten 60
Toelating – minimaal bachelordiploma, 
toelating volgens selectieprocedure
Leslocatie – Academie van Bouwkunst  
aan het Waterlooplein in Amsterdam

Colleges, werkgroepen, practica, inter-
visie en begeleidingscontacten vinden 
wekelijks op de AHK plaats gedurende 
twee lesdagen per week. Reken op gemid-
deld achttien uur per week, dit is inclusief 
stages, projecten en zelfstudie. 

Meer informatie
Kijk op www.masterkunsteducatie.nl 
en www.ahk.nl voor meer informatie, 
waaronder de aanmeldings- en selectie-
procedure.

Je kunt ook telefonisch informatie  
aanvragen of een afspraak maken met  
de studieleider, drs. Maria Wüst, via  
tel. 020 527 78 06. Of stuur een e-mail  
naar maria.wust@ahk.nl.

Life long learning
In samenwerking met het lectoraat voor 
Kunst- en cultuureducatie biedt de master 
post-hbo-scholing aan. Nieuwe expertise 
wordt gedeeld met alumni en andere 
professionals in de kunsteducatie.

www.masterkunsteducatie.nl | www.ahk.nl
De master Kunsteducatie is geaccrediteerd door de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).



Monique 
Wijnker 
ging je voor 
—
Afstudeerjaar 2010 

Kunsteducatief project  

Symfonie voor angsthazen en durfals 

Onderzoek Muzikale ontwikkelingstheorieën

Werkzaam als educatiemedewerker Het Nederlands 

Symfonieorkest, freelance adviseur, producent  

educatieve muziekprojecten Muziekeducatie op Maat

Spannend geluidsdecor
Tijdens mijn project ‘Symfonie voor angst-
hazen en durfals’ gaven 2.572 leerlingen 
van zestig Overijsselse basisscholen 
samen met het Orkest van het Oosten een 
unieke uitvoering van de Schilderijenten-
toonstelling van Moessorgski. De kinderen 
hadden vooraf geoefend met bodypercus-
sie. Tijdens het concert drumden ze op 
afgesproken momenten een spannend  
geluidsdecor bij elkaar. Ik weet zeker dat 
als de kinderen nu langs het muziekcen-
trum fietsen ze zich, dankzij mijn project, 
direct herinneren dat ze daar iets fantas-
tisch hebben meegemaakt.

Interessante projecten 
Via het online netwerk van 
alumnivereniging Make houden we 
contact en informeren we elkaar over 
projecten. Alumni worden vaak door de 
opleiding uitgenodigd voor interessante 
lezingen en symposia. Ook krijgen we via 
de opleiding of andere alumni vacatures 
doorgespeeld.

Christien 
Breeveld 
ging je voor 
—
Afstudeerjaar 2011

Kunsteducatief project Wereldplein

Onderzoek Kunstbeleving wereldwijd

Werkzaam als programmacoördinator cultuur  

Stichting Welzijn West Zeeuwsch Vlaanderen

Globalisatie
Het educatief pilotproject Wereldplein 
wilde aansluiten bij de hedendaagse kunst 
en de globaliserende wereld. In groepsver-
band gingen leerlingen op zoek naar hun 
eigen ideeën over wat ze zelf willen laten 
zien en wat ze op het Wereldplein wilden 
laten gebeuren. We maakten gebruik van 
‘Interactieve Audiovisuele Performance’ 
(IAP) als inspiratiebron. Daarbij mocht 
ook het eigen beeldarchief, afkomstig 
uit onder andere de mobieltjes, worden 
ingezet.

Niemand uitsluiten
Ik blik terug op twee jaren intensief bezig 
zijn met kunst, kunsteducatie en alles wat 
daaraan ten grondslag ligt. Voor mij staat 
centraal dat niemand van kunst en kunst-
educatie mag worden uitgesloten. 

Leerling als gids 
Vanuit UniC, een Utrechtse eigenzinnige 
school voor havo en vwo, heb ik het pilot-
project ‘Kerken Kijken Utrecht: leerling 
als gids’ georganiseerd. In acht weken 
tijd werden de leerlingen uit de derde 
klassen van havo en vwo door het volgen 
van verschillende workshops, activerende 
kunstlessen en excursies klaargestoomd 
voor de rol van kerkgids. Er was een 
theoretisch deel en een artistiek-praktisch 
deel dat per school kon verschillen. 
Elke school werd ‘eigenaar’ van een 
van de deelnemende Utrechtse kerken. 
Leerlingen vertelden in het theoretische 
deel over de kerk. Ter beoordeling gaven 
de leerlingen een rondleiding aan de 
officiële kerkgidsen. Het project heeft 
geresulteerd in een getoetst lespakket, dat 
bij Kerken Kijken Utrecht beschikbaar is 
voor scholen uit het voortgezet onderwijs 
in Utrecht. 

Lef en ervaring
De master gaf mij het lef en de ervaring 
om in de grote, spannende wereld van de 
kunsteducatie  projecten op te zetten en 
samenwerkingsverbanden met culturele 
instanties aan te gaan. Door mijn contacten 
die ik heb opgedaan met interessante 

mensen, ben ik gevraagd voor een paar 
uitdagende klussen, zoals het ontwikkelen 
van een deel van het centraal examen KUA. 
Ook heb ik tijdelijk de lessen vakdidactiek 
voor het vak kunstgeschiedenis overgenom-
en bij het ICLON aan de universiteit Leiden. 
Heel inspirerend en natuurlijk goed voor 
mijn ervaring. 

Overstijg jezelf 
Neem de tijd om alles wat tijdens je studie 
op je af komt op je in te laten werken; de 
inspirerende lessen en uitdagende, authen-
tieke opdrachten, maar vooral de medestu-
denten en het professionele docententeam. 
Overstijg jezelf, binnen of zelfs buiten jouw 
kunsteducatiegebied. 

Floor den Uyl 
ging je voor 
—
Afstudeerjaar 2010 

Kunsteducatief project  

Kerken Kijken Utrecht: leerling als gids 

Onderzoek Ervaren versus onervaren beoordelaars 

Werkzaam als kunstdocent op het Spinoza Lyceum  

in Amsterdam  



Hans 
Horstink 
ging je voor 

—
Afstudeerjaar 2010 

Onderzoek Relatie tussen kunst en probleemgedrag

Werkzaam als docent drama, studieloopbaanbegelei-

der, coördinator praktijkleren aan de opleiding Creatieve 

Therapie aan de Hogeschool Utrecht, freelance theater-

maker, scenarioschrijver

Kunst en probleemgedrag
Binnen het onderwijs gaat er veel aan-
dacht uit naar het vmbo, dat vaak in een 
negatief daglicht wordt gezet. Voor mij 
was het daarom een uitdaging om mijn 
onderzoek te richten op de relatie tussen 
kunst en probleemgedrag. Ik ging na 
welke factoren van actief bezig zijn met 
kunst, het gedrag van jongeren positief 
kunnen beïnvloeden, en hoe kunst wordt 
ingezet door kunstenaars en kunstvakdo-
centen die met gedragsmoeilijke jongeren 
werken.

Stel je open
De studie geeft je de gelegenheid om je ei-
gen interesses en belangstellingsgebieden 
(opnieuw) te onderzoeken en in een nieuw 
daglicht te plaatsen. Als je je daarvoor 
openstelt, dan levert de studie je wezenlijk 
meer op dan alleen een masterdiploma.

Tanja  
Kerkvliet 
ging je voor 

—
Afstudeerjaar 2008 

Kunsteducatief project Ontmoeten 

Onderzoek Relatie tussen jeugdtheater en onderwijs

Werkzaam als coördinator Kunst voor Kinderen bij 

Scholen in de Kunst

Theatervoorstelling
Samen met medestudente Aaltje van Zwe-
den heb ik een groot project voor Stichting 
Papageno opgezet. In het Muziekcentrum 
van de Omroep in Hilversum ontwikkelden 
en organiseerden wij de multidisciplinaire 
voorstelling ‘Ont-moeten’, een ontmoeting 
tussen kinderen met autisme en kinderen 
uit het vmbo. De leerlingen leerden hun 
eigen ideeën te ontwikkelen en vorm te 
geven in workshops in muziek, beeldende 
vormgeving, dans, poëzie en kostuums 
maken. Twee weken lang werkten zij met 
kunstenaars aan een multidisciplinaire 
theatervoorstelling. 

Blijf alert
Maak gebruik van ervaringen en expertise 
van je medestudenten: dat is al een oplei-
ding op zich. Benut daarnaast het netwerk 
dat de opleiding je biedt. En blijf ook na je 
studie alert op landelijke ontwikkelingen 
in de kunsteducatie.

Eva Rijs 
ging je voor 
—
Afstudeerjaar 2012 

Kunsteducatief project Adopteer een onke plek! 

Onderzoek Musea en serious games 

Werkzaam als educatief medewerker Zaans Museum

Games van musea
Het onderzoek dat ik samen met medestu-
dente Annet Appelman deed, ‘Musea en 
serious games – de edutainmentfactor van 
TIKKIT’, was een kwalitatief onderzoek. 
Achttien kinderen in de leeftijd van acht 
tot en met twaalf jaar, speelden drie games 
van TIKKIT.nl, een site waar verschillende 
games van musea bij elkaar zijn gebracht. 
We verzamelden data door te observeren 
tijdens het gamen met de Thinking Aloud-
method en door focusgroep-interviews. 
Kinderen in deze leeftijd blijken geen moei-
te te hebben met games als marketingtool 
voor musea. Zij leggen echter tijdens het 
gamen geen directe link met musea. 

Onke plek
‘Adopteer een onke plek!’ was de titel 
van mijn project. Het Zaans Museum liet 
kinderen op een hedendaagse manier naar 
lege, functieloze plekken in hun eigen 
leefomgeving kijken. In drie maanden tijd 
hebben vierduizend basisschoolleerlingen 
uit de Zaanstreek het museum bezocht. 
Zes groepen waren geselecteerd voor 
‘Adopteer een onke plek’, een vervolgtra-
ject op locatie. Daarin gingen zij samen 
met een kunstenaar op zoek naar een onke 

plek in de om-
geving van de 
school om hier 
een ‘urban 
intervention’ 
te plegen. 
Samen met 
de kunstenaar 
kreeg de onke 
plek een nieuwe, 
vaak verrassende 
invulling door middel 
van bijvoorbeeld muziek, 
dans of nieuwe media. Ik 
ben er trots op dat ‘Adopteer een 
onke plek!’ is genomineerd voor de AHK 
Eindwerkprijs 2012. 

Breder inzicht
Mijn kunsteducatieve wereld is opgerekt, 
vernieuwd en inzichtelijker geworden, 
door mijn medestudenten, docenten en 
de inhoud van de opleiding. De master 
heeft me een breder inzicht in het gehele 
werkveld en een realistischer inzicht ge-
geven in mijn eigen vermogens en kennis.



Maria Wüst  
studieleider master Kunsteducatie 
—

Folkert Haanstra 
lector kunst- en cultuureducatie
—

Samen met de docenten zorg ik dat het 
studieprogramma nauw aansluit bij de zich 
snel ontwikkelende wereld van de kunst- en 
cultuureducatie. De master bestaat sinds 
2007 en het programma is vanaf het begin 
voortdurend bijgesteld. Het niveau van de 
opleiding is uitdagend en vraagt een forse 
tijdsinvestering. De studenten ontwikkelen 
een duidelijke visie op hun praktijk en op 
hun eigen mogelijkheden. Heel belangrijk 
vind ik de diversiteit in de jaargroepen. De 
studenten ervaren het contact met elkaar als 

heel leerzaam en inspirerend. Nieuwe infor-
matie wordt direct naar het eigen werkveld 
gebracht. Ook de ontmoetingen met de vele 
gastdocenten die we uitnodigen bieden 
allerlei kansen op het verbreden van je 
professionele netwerk. We zijn een kleine 
opleiding, dus de contacten met mede-
studenten, docenten en studieleiding 
zijn intensief en persoonlijk. Daardoor 
bieden we ook goede begeleiding. Dat 
stimuleert de ambities. Van studenten 
en docenten. 

Het onderzoek in de master leert studenten 
op een systematische en analytische 
manier om te gaan met vraagstukken in de 
kunsteducatie, door bestaande informatie te 
verzamelen in een literatuurstudie en door 
zelf gegevens te verzamelen in een praktijk-
onderzoek. Onderzoek draagt ertoe bij dat 
masterstudenten hun onderwijs en projecten 
beter kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalu-
eren. In het literatuuronderzoek kiest een 

student een eigen probleemstelling,  
die vaak direct voortkomt uit de eigen  
beroepspraktijk. In het praktijkonderzoek 
werken de studenten gezamenlijk aan een 
thema. Dat thema heeft verband met de 
onderzoeksthema’s uit het lectoraat Kunst-
educatie, zoals beoordeling of authentieke 
kunsteducatie. Zo ontstaat een wisselwerk-
ing tussen het onderzoek van docenten in 
het lectoraat en studenten in de master.

Master Kunsteducatie
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Waterlooplein 211
1011 PG Amsterdam
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