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Heb jij interactie met  
een publiek nodig?  
Sta je graag midden in  
het debat? Heeft jouw  
artistieke praktijk een  
sterke boodschap?  
Wil je je artistieke kennis 
graag overbrengen?  
Sta je voor collectiviteit  
en engagement? 

Dan is een Educatieve  
Master in de Kunsten  
dé opleiding voor jou!

Academiejaar 2020-2021

V.U. Simon Van Damme
Paleizenstraat 70, 1030 Brussel

Mona Schietekat



Na je bacheloropleiding  
Audiovisuele Kunsten,  
Beeldende Kunsten of  
Productdesign kan je kiezen 
tussen een domeinspecifieke  
of een educatieve master-
opleiding. In een educatieve 
masteropleiding verwerf je 
bevoegdheid in het onderwijs, 
de vroegere lerarenopleiding, 
maar ook de competenties  
om sociaal-artistiek en  
publieksgericht te werken.  
Als maatschappelijk betrok-
ken kunstenaar vertaal je  
‘leren en creëren’ naar artis- 
tieke, sociale, politieke,  
culturele, museale en bedrijfs-
economische contexten. 

De Educatieve Master is een twee-
jarig traject van 120 studiepunten 
met een gevarieerd programma.  

ARTISTIEKE VORMING
In het artistieke luik ga je samen met 
domeinstudenten aan de slag in de master- 
ateliers. Je vooropleiding bepaalt bij welke 
discipline je aansluit.

Dymphie Lemmens  
 

Proces en interactie momenten van project 
‘Souvenir - een geschenk tot aandenken’

Social Spaces Module / LUCA School of Arts, 2019
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Daarnaast biedt de opleiding het unieke atelier Labo  
aan waar collectiviteit en experiment centraal staan.  
Vanuit concrete veldwerkoefeningen, lees- en film- 
seminaries, werkweken en tentoonstellingen zoek je  
naar de basiscondities voor het ontwerpen en opzetten  
van een artistiek-educatieve praktijk. 

Je masterproef vormt een geïntegreerd project dat beel-
dende kunsten, audiovisuele kunsten of productdesign 
verenigt met een maatschappelijk geëngageerd stand-
punt. De proef bestaat uit het afstudeerproject en een 
scriptie. De masterproef beoogt een afstudeerproject met 
een actuele centrale onderzoeksvraag die zowel op artis-
tiek als educatief gebied relevant is. In je scriptie koppel je 
een theoretische onderzoekskader aan je artistiek project. 
Voor de begeleiding en oriëntatie van je  masterproef 
slaan de docenten uit je specialisatie en de Educatieve 
Master de handen in elkaar

Dymphie Lemmens



VAKDIDACTIEKEN
Algemene vakdidactiek legt de focus op het vertalen van 
artistieke processen, gerelateerd aan een bepaald medium 
of domein, naar een concrete les- of vormingscontext. 
Domeinoverschrijdende vakdidactiek richt zich op het 
begeleiden van cross-disciplinaire leer- en vormings- 
processen. Terwijl de domeinoverschrijdende vakdidactiek 
een beweging naar buiten maakt, wordt in Specifieke 
vakdidactiek teruggekeerd  naar de eigen discipline.  
Je ontwikkelt een visie op lesgeven in een volledig uitge-
werkt jaarplan voor een atelier (DKO) of studierichting (SO) 
overeenkomstig met je eigen domeinexpertise.  

STAGES
Tijdens drie verschillende  stages leer je stapsgewijs naar 
buiten treden als educatieve kunstenaar. Je doorloopt 
eerst het luik Stage exploreren waar je gericht en inten- 
sief gaat trainen op het ontwerpen en realiseren van 
krachtige leeromgevingen in een artificiële oefencontext 
(micro-teaching). In Stage diversiteit engageer je je via 
actieve participatie aan een kunsteducatief project van 
een sociaal-artistieke organisatie. Tot slot ontwerp,  
begeleid en realiseer je in Stage verdiepen artistieke  
leer-en vormingsprocessen in minstens twee zelf gekozen 
kunsteducatieve contexten (SO, DKO, VWO, sociaal- 
artistieke context, bedrijfscontext). 

De Educatieve Master is stevig ingebed  
in een divers en breed netwerk van stage-
plaatsen in het onderwijs en in de kunst- 
educatieve sector. Zo wordt er in de op-
leiding samengewerkt met organisaties als 
Globa Roma, Bronks, Art Basics, Musica, 
S.M.A.K., Kaaitheater, Artforum ...  Bovendien 
worden ook elk jaar stageplaatsen in Zambia 
en Cambodja ingericht.

Julie Lesenne &  
Matthias Nuytten 



ALGEMENE VORMING 
In Inleiding in kunsteducatie verken je de relatie tussen 
kunst en educatie vanuit een artistieke, pedagogische, 
sociologische en historische invalshoek. Het vak wordt 
aangeboden in een hybride leeromgeving waar contact-
momenten met docenten, online tools en ontmoetingen 
met het werkveld elkaar versterken. Inleiding in kunst- 
educatie is bovendien een multicampusvak waarin  
educatieve masterstudenten, bachelorstudenten en  
studenten van KU Leuven elkaar ontmoeten. 

Je docenten zijn actief als kunstenaar of ervaringsdeskun-
digen in kunsteducatie, pedagogie, kunstwetenschappen, 
sociologie,... Ze stellen jouw groeiproces centraal en staan 
je als coach, vanuit verschillende disciplines, bij doorheen je 
persoonlijk traject. Het uitgebreide docententeam brengt 

de laatste ontwikkelingen uit het werkveld mee 
naar de opleiding en helpt je een eigen netwerk 
uit te bouwen. 
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EDUCATIEVE VORMING 
Elke educatieve masterstudent van de associatie KU 
Leuven volgt deel 1 van het vak Leren in maatschappelijk 
betrokken onderwijs (LIMBO). Daarna kan je kiezen 
tussen LIMBO deel 2 of het vak Educatieve kwesties. 
LIMBO1 verzamelt alle basiskennis over onderwijs in één 
boek. Aan de hand van een online leerplatform verwerk 
je de leerstof en leg je digitale toetsen af. LIMBO2 is 
het interactieve vervolg op deel 1 waarin je participeert 
aan seminaries en workshops die Vlaanderen-breed 
worden aangeboden. In Educatieve kwesties staat het 
inoefenen van en de reflectie op vaardigheden centraal 
met een sterke klemtoon op studie en verdieping van 
kunsteducatieve (onderwijs)praktijken.

KEUZERUIMTE
Je kan kiezen uit een rijk en divers keuzepakket 
binnen alle opleidingen van LUCA School of Arts, de 
associatie KU Leuven of op zoek gaan naar een boeiend 
opleidingsonderdeel bij een andere onderwijsinstelling.  



Om te starten in de Educatieve Master Beeldende  
Kunsten, Audiovisuele Kunsten of Productdesign beschik 
je over een academisch bachelordiploma in de kunsten. 
Wie dit diploma in Vlaanderen behaalde, kan recht-
streeks inschrijven. Voor instromers met een niet-Vlaams 
diploma organiseren we driemaal per jaar een master 
assessment. Je dient verder te voldoen aan de voor- 
waarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf.     

De Educatieve Master start in september met een  
introductieweek. (bekijk onze webpagina voor  
concrete data: www.luca-arts.be/nl/educatieve- 
master-audiovisuele-en-beeldende-kunsten)

Voor een beperkt aantal vakken kan je ook inschrijven  
bij de aanvang van het tweede semester. 
De educatieve lessen worden aangeboden op een  
vaste dag in de week (maandag of dinsdag naargelang  
de campus). De masterateliers, het labo en de stages  
worden gespreid in functie van je persoonlijk traject.  
Naast de contactmomenten werk je zelfstandig aan  
taken, groepswerken, lees- en studiemateriaal. 

Je kan inschrijven voor de Educatieve Master (inclusief  
verkort traject) op de campus in Gent, Brussel en Genk. 
• Campus Sint-Lucas Gent:  

Educatieve Master Beeldende Kunsten

• Campus Sint-Lukas Brussel:  
Educatieve Master Audiovisuele- en  
Beeldende Kunsten

• Campus C-mine Genk:  
Educatieve Master Beeldende Kunsten,  
Audiovisuele Kunsten en Productdesign

LUCA zet als grootste School of Arts in op campusover-
schrijdend onderwijs en brengt studenten uit verschillende 
artistieke disciplines met elkaar in contact. Deze waarde- 
volle uitwisseling wordt in de opleiding concreet gemaakt 
door een aantal lessen of projecten collectief te organiseren. 

EDU BY LUCA
Heb je al een masterdiploma in de Kunsten op zak en je  
wilgraag leraar worden? Dan kan je kiezen voor een verkorte 
educatieve masteropleiding. EDU by LUCA biedt de  
mogelijkheid om in versneld tempo je competenties in  
het secundair en deeltijds kunstonderwijs te verwerven. 

Studenten die het verkort traject van 60 studiepunten 
opnemen, tekenen in voor een voltijds programma van  
één jaar. Wie werk en gezin wil combineren, kan kiezen 
om het verkort traject over twee jaar te spreiden.

Edu bundelt de (verkorte) lerarenopleidingen voor het 
secundair onderwijs aangeboden door KU Leuven, LUCA 
School of Arts en VIVES. (zie ook https://edu-leraar.be)

Wat ik voornamelijk geleerd heb, is dat 
een educatief project door meer dan enkel 
een lespakket ingevuld kan worden. Door 
het project heb ik de educatieve waarde 
van een tentoonstelling leren kennen. 

Anke Van Asbroeck
Educatieve Masters, Genk



Ben je al leraar in het lager, secundair, hoger of deeltijds 
kunstonderwijs? Dan kan je de stagecomponent van de 
opleiding afwerken in je eigen klas als Leraar In Opleiding 
(LIO-baan). Deze is binnen de opleiding aan bepaalde 
voorwaarden onderworpen. Voor vragen over LIO, even-
tuele vrijstellingen of vragen rond de  overstap van de 
Specifieke Lerarenopleiding naar de Educatieve Master 
maak je een individuele afspraak met de studieloopbaan-
begeleider. (grietje.cleys@luca-arts.be)

Na je studie ben je klaar voor het echte werk. Je bent in 
staat om je eigen artistiek praktijk te vertalen naar inspire-
rend onderwijs en/of sociaal-educatieve projecten. Je hebt 
de nodige inzichten verworven om te weten waar je jouw 
talenten kan ontplooien in het culturele veld. 
In het kader van levenslang leren nodigen we alumni uit voor 
werkdagen die aanzetten tot voortdurende bijscholing.

NOG VRAGEN?
Je bent welkom op onze Open campusdagen, Graduation 
Shows en EDU infosessies. Data en meer informatie kan je 
vinden op de website.

www.luca-arts.be/nl/educatieve-master- 
audiovisuele-en-beeldende-kunsten

educatie.brussel@luca-arts.be

educatie.gent@luca-arts.be

educatie.genk@luca-arts.be

Jade Kerremans



DIENSTEN VOOR STUDENTEN 
Zoek je een kot? Wil je weten of je in aanmerking 
komt voor een studiebeurs? Wil je beroep doen op een 
zorgcoach? Zoek je psychosociale begeleiding of wil je 
een aangepast studietraject uitstippelen? Onze dienst 
StudentenVoorzieningen helpt je hier graag bij. Heb je 
zin in een cultureel of sportief avondje uit? Ook hiervoor 
staan op elk van onze campussen mensen klaar.

Meer info op luca-arts.be/studentenvoorzieningen
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