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De deeltijdopleiding Beeldende Kunst en 
Vormgeving wordt aangeboden als vierja-
rig traject en als een verkort deeltijd traject 
voor de duur van twee jaar. Voor de verkor-
te deeltijd dien in je in bezit te zijn van een 
afgeronde Bachelor in de Kunst of Vormge-
ving aan een erkende Kunstacademie. 

Na afronding van de opleiding ben je be-
voegd om als docent beeldende kunst en 
vormgeving op zowel 2e als 1e graads ni-
veau les te geven. Je kunt in vaste dienst 
of als zzp-er aan de slag binnen het pri-
mair onderwijs, het voortgezet onderwijs en 
MBO/HBO. Of je kunt kiezen voor het bui-
tenschoolse werkveld van museumeducatie, 
festivals en culturele instellingen.  

De lessen zijn op dinsdagavond en vrijdag 
de hele dag. Daarnaast loop je stage, deze 
dagen bepaal je zelf in samenspraak met het 
stagebedrijf en de opleiding. Bij aanmelding 
van de opleiding wordt gekeken naar de er-
varing die je meeneemt. Zo kan een baan in 
de kunsteducatie een vrijstelling voor stage 
opleveren.
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De docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de WDKA (DBKV) leidt - 
letterlijk en figuurlijk midden in de stad - studenten op die in de superdiverse Rotterdamse 
samenleving kunsteducatie ontwikkelen en uitvoeren. Het onderwijs dat wij aanbieden 
wordt niet alleen gekleurd door haar plaats in de stad, maar ook door het onderwijs dat 
WDKA-breed wordt gegeven. 

Tijdens jouw studie, ontwikkel je jouw didac-
tische en onderwijskundige kwaliteiten en ga 
je je artistieke kwaliteiten verbinden aan edu-
catie. Met het volgen van diverse projecten 
ontwikkel je je als ontwikkelaar van educatief 
materiaal en doe je onderzoek naar de prak-
tijk van binnen- en buitenschoolse educatie. 

Stages maken onderdeel uit van de opleiding. 
Het programma van de verkorte deeltijd loopt 
gelijk met de laatste twee jaar van het vier ja-
rige deeltijdtraject. 

Onderwijs wat kunst verbindt met de 
maatschappij en waar maken, onderzoek 
en samenwerking centraal staan. Als 
student maak je en doe je (artistiek) 
onderzoek naar bestaande en nieuwe 
vormen van kunsteducatie. Je werkt in 
projecten samen met klasgenoten én 
met partners uit het educatieve veld 
van Rotterdam. Zo leer je samen hands-
on de beroepspraktijk kennen. 
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Contact
Voor informatie over de toelatingen en/of over de inhoud van de opleiding, kun je contact direct zoeken met 

Ellen Oosterwijk: E.W.Oosterwijk@hr.nl (deeltijd en voltijd), of Paul Pos: P.T.Pos@HR.NL (verkorte deeltijd) 

De eerste twee jaar van je studie staan vooral in het teken van de ontwikkeling van je beeldende en 
artistieke kwaliteiten. Je maakt kennis met diverse media en werkt aan een eigen beeldtaal. 

Naast de beeldende lessen krijg je in de eerste twee jaar van de opleiding kunsttheorie. Deze 
lessen richten zich op je latere beroepspraktijk en voeden je als beeldenmaker en beschouwer. 
Vanaf het derde jaar van de opleiding ontwikkel je educatief (digitaal) materiaal, onderzoek je het 
werkgebied, loop je stage, en ontwikkel je projecten voor onder andere binnen- en buitenschoolse 
educatie.
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