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Jouw campus    

Vijf eigen concert-/theaterzalen, 51 lokalen, een 
erfgoedbibliotheek met moderne leeszaal, kinépraktijk, 
een foyer en grand café… in het internationale culturele 
hart van Vlaanderen, Antwerpen. Repetitiemogelijkheden 
van 8u tot 23u en in het weekend tussen 12u en 18u. 
Online reservatie van studielokalen. Professioneel 
instrumentenpark. Vlot bereikbaar met trein, auto, bus, 
tram en stadsfietsen.

Samen op één campus met professionele, 
toonaangevende ensembles en culturele instellingen 
die zorgen voor een bruisende, artistieke dynamiek: 
kunstcampus deSingel, I Solisti del Vento, Spiegel 
String Quartet, Radio 2, Eastman, Champ d’Action, 
Hermesensemble, Studiecentrum voor Vlaamse muziek, 
de kunsteducatieve organisatie AMAJ, Sabbattini en het 
Vlaams Architectuur Instituut.

Jaarlijks samenwerkingen met buitenlandse opleidingen 
en conservatoria, kunstcampus deSingel, Antwerp 
Symphony Orchestra, Opera Ballet Vlaanderen, het 
Vlaams Radio Koor, Muziektheater Transparant, I Solisti 
del Vento, Spiegel Strijkkwartet, Piano’s Maene, Jazz 
Middelheim, Koninklijk Munstschouwburg, Nationaal 
Orkest van België, VRT, International Opera Academy, 
Rataplan, Bozar, Jaffa Jazz Festival Tel Aviv en vele 
anderen.

Infodag   

Zaterdag 10 maart 2018. Kijk in de kalender voor meer 
infodagen, concerten en voorstellingen.
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Inschrijven 
Voorinschrijven als nieuwe student kan je al 
vanaf maart. Dit doe je met een webregistratie op 
voorinschrijvingen.ap.be. Zo ben je alvast zeker van 
je plaats en kan je definitieve inschrijving veel sneller 
worden afgehandeld. Definitief inschrijven kan vanaf 
begin juli. Studenten van de basisopleiding (vanaf 
master 1 voor Muziek en Drama) die zich willen 
inschrijven voor de lerarenopleiding hoeven geen 
webregistratie meer te doen. Zij regelen de inschrijving 
via het secretariaat.

Meer weten 
en inschrijven 
Op www.ap.be/conservatorium vind je de 
inschrijvingsdata, meer informatie over de documenten 
die je nodig hebt voor jouw inschrijving, studiegelden 
en studentenvoorzieningen.
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Een kunstenaarscarrière en een onderwijsopdracht 
gaan hand in hand. De specifieke lerarenopleidingen 
Dans, Drama en Muziek betekenen meer dan alleen een 
pedagogisch diploma. Je leert er namelijk hoe je jouw 
passie overbrengt op heel specifieke doelgroepen. Dat 
vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste 
skills. 

Bij een lerarenopleiding denk je in de eerste plaats aan 
onderwijs, maar ook de kunsteducatieve of sociaal-
artistieke praktijk kunnen aan bod komen. Die brengen 
je in contact met heel diverse doelgroepen zoals 
vluchtelingen, senioren, mensen met een beperking, 
anderstaligen, enz. naargelang het traject dat jij kiest. 
Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is 
voortrekker in het onderwijs aan zes- tot achtjarigen. 
Onder meer dankzij deze knowhow staan we in 
constante verbinding met het werkveld en wordt 
er ingespeeld op noden en veranderingen in de 
maatschappij. 

SPECIFIEKE 
LERARENOPLEIDINGEN 
DANS, DRAMA, MUZIEK

Verder beschikt het conservatorium over expertise op 
het gebied van lichamelijk bewustzijn en gezondheid 
voor de student. In onze lerarenopleidingen leer je ook 
hoe je deze aspecten doorgeeft aan je leerlingen.
Als enige in Vlaanderen richt onze Specifieke 
lerarenopleiding Muziek ook vakdidactieken in per 
instrument. 

GEEN THEORIE ZONDER PRAKTIJK
Jouw betrokkenheid en engagement zijn essentieel voor 
de lerarenopleiding. Je krijgt een theoretisch pakket 
gericht op opvoeding, onderwijs en communicatie en 
specifieke opleidingsonderdelen die gericht zijn op het 
onderwijs in jouw vakgebied. Daarnaast doe je stages 
en projecten, dit is de praktijkcomponent. Er zijn twee 
pistes (of een combinatie ervan) mogelijk: 

-  preservice training: de praktijk wordt georganiseerd 
door de opleiding in samenwerking met stagescholen.

HOE COMBINEREN?
Je volgt de specifieke lerarenopleiding 

-  in combinatie met je basisopleiding. Zodra je je 
inschrijft voor master 1 (opleiding Muziek of Drama), 
kan je een bijkomende inschrijving nemen voor de 
SLO Muziek of Drama.

-  als onderdeel van de basisopleiding. In de 
masteropleiding Muziek, afstudeerrichting 
Instrument-zang, optie Muziekeducatie kan je starten 
met de theoretische component (30 studiepunten) 
van de lerarenopleiding.

-  na je basisopleiding. Met een diploma van de 
basisopleiding (Dans, Drama of Muziek) op zak kan 
je je voltijds toeleggen op een opleiding tot leraar of 
je kan de opleiding deeltijds combineren met andere 
professionele activiteiten.

-  inservice training: je kiest voor een praktijktraining 
binnen een werksituatie. Je bent als leraar in opleiding 
aan de slag (= Liobaan) bij een relevante werkgever.

In beide trajecten word je begeleid zowel door de 
stageschool als door de opleiding.

WANNEER ERAAN BEGINNEN?
Lerarenopleiding Muziek of Drama: als je je academisch 
bachelordiploma hebt behaald, kan je starten met de 
lerarenopleiding. Je krijgt je diploma pas als je geslaagd 
bent in de master Muziek of Drama. 

Lerarenopleiding Dans: je kunt starten met de 
lerarenopleiding Dans na het behalen van het 
bachelordiploma Dans . Maar ook kandidaten die 
beschikken over een diploma secundair onderwijs, 
geslaagd zijn voor een toelatingsproef en vijf jaar 
nuttige ervaring als professioneel danser in een erkend 
gezelschap kunnen aantonen, mogen starten.
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