
Fijn dat je er bent!
Weldra start de online sessie 
Educatieve Masteropleiding

Schakel je camera en microfoon uit!
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Wil je graag jongeren of volwassenen begeleiden in hun  
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Ben je gepassioneerd met kunst bezig en wil je dit graag delen? 
Wil je graag jongeren of volwassenen begeleiden in hun  
artistieke ontwikkeling? 

Wil je naast je artistieke praktijk een interessante loopbaan 
in het onderwijs of in de kunsteducatieve sector? Dan is deze 
educatieve masteropleiding (vroegere SLO / Specifieke Lerarenopleiding)  
in de audiovisuele en beeldende kunsten vast iets voor jou! 



De opleiding leidt onderzoekende kunstenaar-leraren op 
die ruimte creëren voor de verbeeldingskracht van de lerende 
door vindingrijk te vernieuwen, door de steeds veranderende 
omgeving mee te herdenken en door kritisch vorm te geven 
aan het leren, aanleren en beleven van kunst in het onderwijs 
en in de bredere maatschappelijke context. 

Onze missie



Campus Elfde Linie, Hasselt
Gebouw C



Campus Elfde Linie, Hasselt
Gebouw G (nieuwbouw)



Structuur  
van de
opleiding



PXL-MAD School of Arts

MAD > Media, Arts en Design

Opleiding Beeldende Kunsten
 > 3 afstudeerrichtingen:
 • Grafisch Ontwerp
 • Juweelontwerp & Edelsmeedkunst
 •  Vrije Kunsten (Keramiek, Open Lab, Schilderkunst, 
  Sculptuur & Installatie en Vrije Grafiek)



PXL-MAD School of Arts

MAD > Media, Arts en Design

Opleiding Beeldende Kunsten
 > 3 afstudeerrichtingen:
 • Grafisch Ontwerp
 • Juweelontwerp & Edelsmeedkunst
 •  Vrije Kunsten (Keramiek, Open Lab, Schilderkunst, 
  Sculptuur & Installatie en Vrije Grafiek)

Educatieve Masteropleiding
 •  Geïntegreerd traject na de bachelor (120 stp)
 • Verkort traject na de master (60 stp)



Structuur curriculum

>
>

>
>

Departement PXL-MAD School of Arts

Cluster Beeldende Kunsten

Ba en Ma
Beeldende Kunsten

Educatieve Master
Beeldende Kunsten



Structuur curriculum

> >
>

>

Bachelor
(180 SP)

Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3

Domeinmaster 
(60 SP)

Domeinmaster 
(60 SP)

Verkorte EduMa 
(60 SP)

Educatieve Master 
(120 SP)

Bachelor
(180 SP)

Bachelor
(180 SP)
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• Substantiële onderdelen: geïntegreerd aanbieden   
 van competenties van leraar en kunstenaar
 - Praktijkcomponent 
 - Vakdidactiek
 - Vakinhoud 
 - Didactische vaardigheden
 - Klasmanagement
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• Substantiële onderdelen: geïntegreerd aanbieden   
 van competenties van leraar en kunstenaar
 - Praktijkcomponent 
 - Vakdidactiek
 - Vakinhoud 
 - Didactische vaardigheden
 - Klasmanagement
 
• Opleiding op academisch niveau (niveau 7)

• Masterproef bevat een educatieve insteek 

Inhoud van de opleiding
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> Betere kunstenaars én betere leraren! 

 • Atelier blijft behouden voor beide masteropleidingen
 • Artistieke ontwikkeling van student doorheen volledige 
  curriculum waarborgen > masterproef spreiden over 2 AJ
• Stage domeinmaster en stage leraarschap blijven behouden 
• Kruisbestuiving tussen studenten uit beide masters 
  (zoveel mogelijk)

Inhoud van de opleiding



Jaarorganisatie

SEMESTER 1 SEMESTER 2

6 lesweken 7 lesweken
1 week herfstvakantie 1 projectweek

7 lesweken 2 weken paasvakantie 
2 weken kerstvakantie 6 lesweken waarvan 1 

eindweek stage1 lesweek
3 examenweken 3 examenweken
1 lesvrije week 1 lesvrije week



ONDERZOEKENDE
KUNSTENAAR-LERAAR

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4

MASTERSTUDIO (12 SP)

MASTERONDERSTEUNING/1 (6 SP) MASTERONDERSTEUNING/2 (6 SP)

MASTERNETWERK (6 SP)

COACHING & LEERLINGBEGELEIDING (3 SP)

DIVERSITEIT & KLASMANAGEMENT (3 SP)

ALGEMENE VAKDIDACTIEK BK (6 SP)

DIDACTIEK (3 SP)

STAGE/1 (6 SP)

ATELIER MANUELE TECHNIEKEN (3 SP)

REFLECTIE EN GROEI/1 (3 SP)

MASTERPROEF/1 (9 SP) MASTERPROEF/2: PROJECT (12 SP)

MASTERPROEF/2: MASTERSCRIPTIE (9 SP)

REFLECTIE EN GROEI/2 (6 SP)

ATELIER VERBEELDENDE TECHNIEKEN (3 SP)

KUNSTEDUCATIEF PROJECT (6 SP)

STAGE/2 (6 SP)

SPECIFIEKE VAKDIDACTIEK (3 SP)

PROFESSIONELE CONTEXT: THEORIE (3 SP) PROFESSIONELE CONTEXT: PRAKTIJK (3 SP)

DOMEINOVERSCHRIJDENDE
VAKDIDACTIEK KUNSTEN (3 SP)

ONDERZOEKENDE
LERAAR

ONDERZOEKENDE
KUNSTENAAR

Curriculum geïntegreerd traject (keuze 2)



ONDERZOEKENDE
KUNSTENAAR-LERAAR

SEMESTER 1 SEMESTER 2

COACHING & LEERLINGBEGELEIDING (3 SP)

DIVERSITEIT & KLASMANAGEMENT (3 SP)

ALGEMENE VAKDIDACTIEK BK (6 SP)

SPECIFIEKE VAKDIDACTIEK (3 SP)

DIDACTIEK (3 SP)

ATELIER (3 SP)

REFLECTIE EN GROEI (6 SP)

KUNSTEDUCATIEF ONDERZOEK (6 SP)

KUNSTEDUCATIEF PROJECT (6 SP)

PROFESSIONELE CONTEXT: THEORIE (3 SP) PROFESSIONELE CONTEXT: PRAKTIJK (3 SP)

DOMEINOVERSCHRIJDENDE
VAKDIDACTIEK KUNSTEN (3 SP)

ONDERZOEKENDE
LERAAR

STAGE/1 (6 SP)

STAGE/2 (6 SP)

Curriculum verkort traject (keuze 3)



Leerlijn  
van de
opleiding



Leerlijn vakdidactiek

>

• Algemene vakdidactiek BK
• Klemtoon 
 - 6 — 18 jaar
 - krachtige leeromgeving 
 - SO / DKO
• Sterk docentgestuurd

• Specifieke vakdidactiek 
 D,O,V / VK 
• Klemtoon 
 - 16+
 - krachtige leeromgeving 
  in ateliercontext 
 - KSO / DKO
• Zelfsturing van student 
• Leren van en met elkaar

• Domeinoverschrijdende
 vakdidactiek kunsten 
• Klemtoon 
 - 6 — 99 jaar
 - domeinoverschrijdend 
 - gehele kunstenveld
 - maatschappelijk  
  kwetsbare doelgroepen
• Coaching

BASIS VERDIEPING VERBREDING
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• Observatiestage:
 - 2 lessen in het secundair onderwijs 
 -  2 lessen in het deeltijds kunstonderwijs 
 -  bijhorende observatieopdrachten
 
• Zelfstandige lesstage:
 - 24 lesuren in het secundair onderwijs  
  (bij voorkeur geen kunstgeschiedenis)
 - 24 lesuren in het deeltijds kunstonderwijs (1e, 2e en/of 3e graad) 

• Vakken:
 - vakken met vereist bekwaamheidsbewijs ‘Algemene 
  vakdidactiek Beeldende Kunsten’ 

Stage 1
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• Observatiestage:
 - 2 lessen esthetica/kunstgeschiedenis in het SO 
 -  nodige observaties met het oog op het in kaart brengen 
  van de beginsitutie 
 -  bijhorende observatieopdrachten

• Zelfstandige lesstage:
 - ongeveer 20 lesuren in het SO 
 - ongeveer 20 lesuren in het DKO (4e graad) of CVO

• Vakken:
 - SO: vakken met vereist bekwaamheidsbewijs ‘Domeinover  
  schrijdende vakdidactiek kunsten’ 
 - DKO/CVO: vakken met vereist bekwaamheidsbewijs  
  ‘Specifieke vakdidactiek’

Stage 2
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Toekomstperspectief

Als onderzoekende kunstenaar-leraar studeer je af  
als een volwaardig beeldend kunstenaar, vormgever of ontwerper. 
Met dit diploma kan je sowieso terecht in het brede kunstenveld.



Toekomstperspectief

Als onderzoekende kunstenaar-leraar studeer je af  
als een volwaardig beeldend kunstenaar, vormgever of ontwerper. 
Met dit diploma kan je sowieso terecht in het brede kunstenveld. 
Daarnaast kan je terecht op verschillende plaatsen in het  
onderwijs en de kunsteducatieve sector zoals: 

• het secundair onderwijs
• het kunstonderwijs
• het deeltijds kunstonderwijs
• het hoger onderwijs
• centra voor volwassenenonderwijs 
• de artistieke sector
• de kunsteducatieve sector
• de educatieve werking van de culturele sector,...



Waarom kiezen 
voor PXL-MAD
in Hasselt?



Waarom kiezen voor PXL-MAD?

• studentgeoriënteerd > je kan je parcours grotendeels 
 zelf bepalen 
• praktijkopdrachten via individuele begeleiding
• docenten met praktijkervaring, naam en faam
• ruim aanbod gastlezingen, tentoonstellingen, studiereizen,...
• samenwerkingsprojecten met verschillende cultuurhuizen
 zoals Z33, CIAP, CCHA, C-mine,... 
• bruisende campus op een steenworp van Hasselt Centrum en  
 Quartier Canal en op een boogscheut van UHasselt
• ruim aanbod aan partnerscholen voor stages 
• gloednieuw gebouw met de modernste apparatuur
• uitstekend campusrestaurant



Wens je nog meer informatie?

• stel nu je vragen via de online chat

• download onze online brochure op de webstie 
 > www.pxl-mad.be 
  
• vraag onze gedrukte brochure aan
 > infomad@pxl.be

• stuur een mail naar de opleidingscoördinator
 > Eline.Valkeneers@pxl.be

• volg ons op Instagram en Facebook



Dank voor
je aandacht


