
In het tweede jaar van de 
bachelor Cultureel erfgoed 
loop je vijftien weken stage 
bij een erfgoedinstelling, 
bijvoorbeeld een museum, 
een tentoonstellings-
bureau of een archief. De 
stage heeft vooral een 
oriënterend karakter: je 
maakt kennis met de prak-
tijk en verkrijgt inzicht in 
de samenhang tussen de 
verschillende taken binnen 
een organisatie.
In het vierde jaar loop je 
stage bij een instelling 
naar eigen keuze. Je 
benadert daarvoor zelf  
een instelling; dat kan in 
Nederland zijn, maar ook in 
Europa of zelfs daarbuiten.

Studenten van de Reinwardt Academie op  
de kunstbeurs Art Amsterdam

‘In de sportwereld is het 
doodnormaal om sponsors 
te hebben, waarom dan 
niet in de kunst?’

Als docent muziek speel je een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van de muzikaliteit bij kin-
deren en volwassenen. Of je leerlingen muziek 
maken nu als hobby of als professionele ambi-
tie koesteren: je bent voor hen vaak de eerste 
stap op een muzikaal spoor waar ze een leven 
lang plezier aan kunnen beleven. De opleiding 
Docent muziek aan het Conservatorium van 
Amsterdam is een creatieve opleiding waarin 
je al je muzikale en didactische talenten leert 
ontplooien.

‘Muziek maken in een 
vluchtelingenkamp  
was een onvergetelijke 
ervaring’

Kinderen  
laten  
opfleuren 
door muziek
Project opleiding  
Docent muziek

Bas Gaakeer studeerde in 2011 af aan de opleiding Docent  
muziek. Voor zijn eindexamen ging hij onder andere naar een 
Palestijns vluchtelingenkamp in Jordanië en deed hij onderzoek 
bij Het Leerorkest in Amsterdam Zuid-Oost. ‘Ik vind het mooi 
om kinderen te zien opfleuren door het maken van muziek.’

Stages lopen als een rode draad door de opleiding 
Docent muziek – zeker in de eerste twee jaar, waarin 
de nadruk op primair onderwijs ligt. Al in de tweede 
week van de opleiding ga je stage lopen op een 
basisschool. Bas: ‘Je wordt meteen in het diepe 
gegooid. Alle didactische vakken, zoals methodiek en 
onderwijskunde, worden daarop afgestemd. Verder 
word je muzikaal geschoold met vakken als piano, 
liedbegeleiding, componeren, arrangeren, gitaar, 
koorpracticum en koordirectie. Het derde jaar is 
gericht op het voortgezet onderwijs, en in het vierde 
jaar, het examenjaar, kies je een specialisatie. Ik heb 
gekozen voor het basisonderwijs, omdat ik me het 
beste in deze kinderen kan verplaatsen.’ 

Voldoening
In zijn eindexamenjaar voerde Bas een project uit in 
Jordanië in samenwerking met componist Merlijn 
Twaalfhoven, die in 2003 afstudeerde aan het  
Conservatorium van Amsterdam. ‘Merlijn probeert 
met zijn werk bruggen te slaan tussen de Oosterse 
en de Westerse wereld. In het voorjaar van 2011 ging 
ik met hem naar een Palestijns vluchtelingenkamp in 
Jordanië, waar we een week lang les gaven aan ze-

ventig kinderen. We maakten muziek met van alles: 
stokjes, plankjes, flesjes, blikjes, bodyritmes - zolang 
het maar laagdrempelig was. We wilden zo veel 
mogelijk kinderen zo snel mogelijk iets leren, zodat 
ze mee konden doen. Aan het einde van de week 
gaven we een concert, en dat was een onvergetelijke 
ervaring. Het geeft enorm veel voldoening om die 
kinderen even uit hun ellende te kunnen halen.’

Gitaar en trombone
Als onderdeel van zijn eindexamen schreef Bas een 
paper over coöperatief leren in muziek. ‘Ik heb de 
inzetbaarheid van deze lesmethode getoetst bij Het 
Leerorkest in Amsterdam Zuidoost. Het Leerorkest 
wil kinderen uit achterstandswijken in de groepen 
5 tot en met 8 de kans geven een muziekinstrument 
te leren bespelen en zich muzikaal te ontwikkelen. 
Omdat ze bij Het Leerorkest erg blij zijn met mensen 
die een docentenopleiding hebben gevolgd, kon ik 
er na mijn afstuderen blijven werken. Ik sta dicht bij 
de organisatie, en ik ontwikkel me ook nog steeds als 
docent: hoewel ik eigenlijk gitarist ben, geef ik hier 
tromboneles en dirigeer ik af en toe.’ 

‘Je hoeft niet elke week naar het museum te gaan als 
je de opleiding Cultureel erfgoed wilt doen. Je bezoekt 
wel vaak musea en andere erfgoedinstellingen, maar 
niet alleen om de tentoonstellingen te bekijken. De 
opleiding gaat niet zozeer over wat tentoongesteld 
wordt, maar vooral over het idee achter een museum, 
en over het publiek. Hoe kijken mensen naar objecten? 
Waar zitten de wc’s, de balie, de beveiligingscame-
ra’s? Hoe staat een suppoost erbij? Hoe werkt de ver-
lichting? Dan is een museum ineens niet meer saai.’ 

‘Je krijgt ook geen stomme verhalen over monumen-
ten. Op een excursie naar Berlijn staar je niet uren 
naar de Brandenburger Tor, dat is niet boeiend. Als 
je dat leuk vindt, kun je beter kunstgeschiedenis 
gaan doen. Op de Reinwardt Academie komen alle 
aspecten van cultureel erfgoed aan bod en je merkt 
vanzelf wat je leuk vindt. Musea zijn de basis, maar 
ook op straat is overal cultureel erfgoed, zie je op zo’n 
excursie. Het is niet saai als je leert ernaar te kijken en 
ziet waarom het er is en waarom het belangrijk voor 
ons is. Je kijkt in ieder geval nooit meer normaal naar 
een museum.’ 

‘Ik wilde graag iets met kunst doen, maar kunstge-
schiedenis was voor mij te veel alleen maar kunst. 

Daarom koos ik voor de Reinwardt Academie. De op-
leiding is heel breed, maar tijdens je minor of je stage 
ga je de diepte in. Dat kun je zelf sturen, als je het 
wilt. Zo ontdekte ik dat ik de commerciële kant leuk 
vind. Mijn opa heeft altijd in kunst gehandeld, en dat 
wereldje wilde ik ook leren kennen. Mijn derdejaars-
stage deed ik daarom bij een kunsthandelaar. Nu werk 
ik daar een à twee dagen per week.’ 

Kunst bij bedrijven
‘Voor mijn scriptie ben ik bij grote bedrijven op 
de Zuidas gaan kijken hoe zij hun kunstcollecties 
beheren. Ik keek zowel naar het sociale aspect – wat 
betekent kunst in een bedrijf, wat doet kunst met 
mensen in een bedrijf? – als naar wat een bedrijf met 
zijn collectie uitstraalt. Deze bedrijven proberen actief 
kunstenaars te ondersteunen en samen te werken met 
musea. Voor de musea is het interessant omdat de 
bedrijven over geld beschikken.’

‘Musea staan wel open voor bedrijfscollecties, maar 
ze weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan. 
Bedrijven willen iets terugkrijgen voor hun bijdrage, 
en daarom moeten musea leren zichzelf te verkopen; 
iets wat bedrijven bij uitstek goed kunnen. Musea 
kunnen hier veel van leren, terwijl het bedrijf kan leren 

over kunst of een rondleiding kan krijgen langs de 
bedrijfscollectie. Die uitwisseling van kennis vindt nu 
nog maar op heel kleine schaal plaats.’

‘Het hangt ervan af wat je wilt, en als je je stage en 
scriptie serieus neemt, zijn er veel mogelijkheden 
om werk te vinden na je opleiding. Je leert tijdens de 
opleiding veel mensen kennen in de erfgoedwereld. Je 
wordt waarschijnlijk niet meteen assistent-curator in 
het Van Gogh Museum, maar op een educatieafdeling 
werken kan bijvoorbeeld wel.’

Oude knarren
‘Het leuke van mijn scriptieonderwerp is dat het heel 
actueel is. De erfgoedwereld verandert enorm de 
komende jaren. Wij van de Reinwardt Academie kun-
nen nieuwe invloeden in de erfgoedwereld brengen. 
Het beeld dat musea vol zitten met oude knarren met 
oogkleppen op die niet open staan voor vernieuwing, 
klopt wel een beetje. Juist nu zijn er inzichten nodig 
van net afgestudeerden, en van mensen die over vijf 
jaar afstuderen. Wij kunnen musea laten zien hoe ze 
op een andere manier om kunnen gaan met geld, 
sponsors en de collecties die ze toch al hebben. En 
ik wil dat liever niet binnen een museum doen, maar 
vanuit het bedrijfsleven.’

Nooit meer normaal 
naar een museum 
kijken
Onderzoek naar kunst en bedrijven

Fleur Osterholt studeerde af aan de Reinwardt Academie met een onderzoek naar de vraag  
hoe bedrijven meer betrokken kunnen raken bij de kunstsector. In de bachelor Cultureel erfgoed 
staat de erfgoedwereld centraal, en die lijkt ver af te staan van het bedrijfsleven. Maar volgens 
Fleur hoeft dat helemaal niet het geval te zijn: ‘In de sportwereld is het doodnormaal om spon-
sors te hebben, waarom dan niet in de kunst?’

Bas Gaakeer geeft tromboneles bij Het Leerorkest

Bij het Leerorkest in Amsterdam Zuid-Oost  
krijgen kinderen uit achterstandswijken 
muziekles

Conservatorium van Amsterdam – Docent muziek

Reinwardt Academie – Cultureel erfgoed
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