
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. 

Als student maak je en doe je (artistiek) 
onderzoek naar bestaande en nieuwe 
vormen van kunsteducatie. Je werkt 
in projecten samen met klasgenoten, 
studenten van andere disciplines én 
met partners uit het educatieve veld van 
Rotterdam. Zo leer je samen hands-on de 
beroepspraktijk kennen. 

Tijdens de opleiding werk je in onze 
werkplaatsen met diverse materialen en 
technieken aan een eigen beeldtaal. Je loopt 
ieder jaar een stage die je voorbereidt op 
jouw toekomstige werk op een school of bij 
een culturele instelling. 

Docent Beeldende Kunst 
en Vormgeving
VOLTIJD

Word je onze nieuwe kunstdocent die actief verbindingen legt tussen kunst, vormgeving, 
maatschappelijke vraagtukken en educatie? Wil jij als maker-pedagoog met diverse 
doelgroepen in de stad aan de slag? Ben jij de kunstdocent die mensen jong en oud bereikt 
en prikkelt met kunst? Kies dan de opleiding docent Beeldende kunst en vormgeving 
aan de WDKA. In deze opleiding leer je kunst toegankelijk te maken voor iedereen door 
je handen uit de mouwen te steken en zelf kunst te maken, door de wereld kritisch te 
bevragen en je te positioneren in een interdisciplinaire lerende gemeenschap.

Na afronding van de vierjarige Bachelor 
opleiding ben je bevoegd om als docent 
beeldende kunst en vormgeving op zowel 
2e als 1e graad-niveau les te geven. Je 
kunt in vaste dienst of als zzp-er aan de slag 
binnen het primair onderwijs, het voortgezet 
onderwijs en MBO/HBO. 

Of je kunt kiezen voor het buitenschoolse 
werkveld van museumeducatie, festivals 
en culturele instellingen.  Daarnaast kan jij 
jezelf verder ontwikkelen binnen de Master 
Education in Arts, die wordt gegeven aan 
WdKA’s Piet Zwart Institute. 

Contact
Contactpersoon afdeling Docent Beeldende kunst 

en Vormgeving voltijd.  Voor informatie over 

toelatingseisen, de toelatingen zelf en of over 

de inhoud van de opleiding, kun je rechtstreeks 

contact zoeken met de afdeling Docent Beeldende 

kunst en Vormgeving van de WdKA.

Contactpersoon van de afdeling DBKV 
Ellen Oosterwijk: E.W.Oosterwijk@hr.nl


