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Beste student,  

 

Welkom bij de cursus Vakdidactiek 1 van de Graduate School of Teaching. Via deze PDF wil ik je graag nader 

informeren over dit onderdeel van de lerarenopleiding. 

 

In de startweek is een college vakdidactiek gepland op dinsdag 16 augustus. (Het exacte rooster is op 

moment van schrijven nog niet definitief. Je vindt het, zodra het is vastgesteld, hier: 

https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/startweek-stagebaan)  

Tijdens deze eerste bijeenkomst krijg je praktische informatie, maar gaan we ook meteen van start met 

vakdidactiek. Ook krijg je, indien nog nodig, informatie over je stageplek.  

 

Ter voorbereiding van het eerste college word je geacht het volgende te doen:  

 

1. Schaf het boek: Duurzaam Muziekonderwijs aan. 

Duurzaam Muziekonderwijs kost € 29,95, inclusief verzendkosten. Deze bestellingen gaan niet via 

bol.com maar door een mailtje te sturen met naam en adresgegevens naar 

duurzaammuziekonderwijs@gmail.com. 

 

2. Lees de hoofdstukken: 

• Kerndoelen en eindtermen blz 142 en verder. 

• Stage blz 128 en verder. 

3. Geef antwoord op de volgende vragen: Noteer je antwoorden in steekwoorden en neem ze mee naar 

de bijeenkomst 

• Waarom wil je muziekdocent worden? 

• Wie heeft jou geïnspireerd om muziekdocent te worden? 

• Wat betekent muziek voor jou? 

• Waarom is het belangrijk dat er muziek gegeven wordt op een VO-school? 

• Wat zou jij tegen een leerling zeggen over het belang van muziekonderwijs? 

4. Maak een presentatie van max 10 minuten waarin je in een tijdlijn vanaf je vroege jeugd je praktische 

muzikale ontwikkeling tot nu toe toont. Laat bv. zien welke instrumenten je bespeelt, dat je in een koor 

zingt, in een band speelt, etc. Voeg indien mogelijk foto’s en filmpjes toe. Voeg aan de presentatie in elk 

geval een top 10 van je favoriete muziekstukken toe.  Deze presentatie laat je zien tijdens het eerste 

werkcollege vakdidactiek.  

Succes met de voorbereiding en graag tot ziens!  

 

Met vriendelijke groet, Christian Boel 

e.j.c.boel@uu.nl 
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