Opleiding Cultuurbegeleider
Een geregistreerde post-hbo-opleiding
Ben je Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) en heb je behoefte
aan meer coachingsvaardigheden en meer inhoudelijke kennis op
het gebied van cultuuronderwijs?
In de Post HBO opleiding cultuurbegeleider leer je hoe je (op
maat) verschillende theoretische kaders van cultuureducatie aan
elkaar kunt verbinden en hoe je je team kunt begeleiden bij het
implementeren van beleid op het gebied van cultuureducatie.

Goed cultuuronderwijs werkt aan
creativiteitsontwikkeling van kinderen
De Raad voor Cultuur bepleit “Ieder kind heeft
recht op een culturele loopbaan, het pad van
kennismaking met kunst en cultuur naar het
ontwikkelen van en zich verder bekwamen in
eigen talenten” (2012). Het is nu belangrijk dat
scholen zelf de regie voeren over
cultuureducatie en hun omgeving hierbij
betrekken. Zo maakt de school kunst en cultuur
toegankelijk voor alle kinderen en legt een
fundament voor hun culturele en talent ontwikkeling.
Veel basisscholen hebben een Intern Cultuur
Coördinator (ICC) die het intern en extern
cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt
dat deze ICC-ers in hun werkpraktijk een aantal
knelpunten ondervinden. Verdere
professionalisering van de Cultuur Coördinator
kan ervoor zorgen dat cultuureducatie op school
optimaal tot zijn recht komt.
De opleiding
De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider is een
praktische opleiding die theorie koppelt aan de
praktijk. Na de opleiding zijn deelnemers in staat
om zorg te dragen voor implementatie van
cultuuronderwijs op hun school, samen met

directie en team. Deelnemers krijgen
inhoudelijke kennis, kunnen een veranderplan
voor de leerlijn cultuureducatie ontwikkelen en
uitvoeren en collega’s hierbij begeleiden.
De school krijgt hierdoor een gespecialiseerde
leerkracht, die in staat is cultuur in het hart van
het onderwijs te brengen en het team hierin
mee te nemen en te ondersteunen.
Programma
De onderstaande inhouden zijn verdeeld over 2
studiejaren
Module 1 Inhoud en samenhang cultuur
1. Cultuureducatie: actualiteiten,
begrippen en theorieën.
2. Ontwikkeling van creativiteit en
reflectievaardigheden.
3. Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordelen
op de eigen school.
Module 2 Randvoorwaarden voor
cultuuronderwijs en verandermanagement
1. Financiering van cultuureducatie.
2. Het bereiken van veranderingen in school.

3. Het bereiken van doelen en intern en extern
samenwerken.
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Module 3 Teamcoaching en vakintegratie

Doelgroep

1. Draagvlak, taakverdeling en implementatie
van cultuureducatie

De opleiding is bestemd voor Intern
Cultuur Coördinatoren in het basisonderwijs, die
de basiscursus tot Intern Cultuur Coördinator
hebben gevolgd.

2. Begeleiding en coaching van collega’s
3. Verbinding tussen de verschillende
kunstdisciplines onderling en overige vakken
Module 4 Onderzoeksvaardigheden en
leerlijnen:
1. Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden
2. Inzicht verwerven in culturele
ontwikkelingsfasen van leerlingen
3. Ontwikkelen van inhoudelijke kennis op en
verbinding van de volgende deelgebieden: dans,
muziek, literatuur, drama, beeldend,
audiovisueel, medie-erfgoededucatie
4. Beoordelen van opbrengsten van
cultuureducatie
Module 5 Meesterproef, het doen van een
praktijkonderzoek op de school
1. Onderzoeksvaardigheden, -typen en methodieken.
2. Begeleiding in opzet en uitvoering van
praktijkonderzoek op school.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt 420 uur,
inclusief 70 uur contacttijd.
Docenten
De Marnix Academie werkt samen met Kunst
Centraal en Mocca in Amsterdam. De
opleidingsdocenten zijn werkzaam bij de Marnix
Academie, Mocca en bij Kunst Centraal.
Daarnaast zullen gastdocenten, met specifieke
expertise worden uitgenodigd.
Linda van Boxtel
Opleidingsdocent cultuureducatie en drama bij
de Marnix Academie. Tevens studieleider van de
post-hbo-opleiding Specialist Brede School
Bert van Velthooven
Docent en adviseur bij het Marnix Onderwijs
Centrum. Expertise ligt vooral bij de
onderwerpen systeemdenken, passend
onderwijs en inclusief onderwijs.
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Jos Bol

Elk jaar:

Projectleider en adviseur bij Kunst Centraal.
Opleider van ICC-ers en expert op het gebied van
creativiteitsontwikkeling, cultuur en cognitie.

- 1 bijeenkomst van 8 uur (9.00-17.00 uur)

Marije de Vries

- een intake- gesprek, een voortgangs- en
eindassessment.

Adviseur bij Mocca. Haar expertise ligt bij cultuur
onderwijs en muziek.

Locatie: Marnix Academie in Utrecht, Kunst
Centraal in Bunnik en Mocca in Amsterdam.

Bijeenkomsten, data, tijdvak en locatie
Op 25 juni 2020 zal van 16:00u tot 17:00u een
online voorlichtingsbijeenkomst worden
gehouden waarin we het programma toelichten.
U kunt zich aanmelden via
l.vanboxtel@hsmarnix.nl.
Op 15 september 2020 zal van 15:30u tot 17:00u
een informatiebijeenkomst worden gehouden
waarin we het programma toelichten, vragen
beantwoorden en waar u de docenten, oudstudenten en de toekomstige deelnemers kunt
ontmoeten. U kunt zich aanmelden via
l.vanboxtel@hsmarnix.nl.
Intakegesprekken vinden plaats in oktober 2020.
De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten:
Studiejaar 1: 8 bijeenkomsten en in studiejaar 2
7 bijeenkomsten + individuele begeleiding.

- 6-7 bijeenkomsten van 4 uur (14.00-18.00 uur)

Certificering
De opleiding is geregistreerd bij de
Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
Nederland.

Je ontvangt na afronding het
diploma Post HBO Nederland en wordt
ingeschreven in het Abituriëntenregister.
Kosten
Het deelnamebedrag is € 3000,- per persoon
(inclusief administratie- en materiaalkosten,
diploma en inschrijving in het
Abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen
literatuur, ca. € 175,--).
Punten lerarenregister: 260 uur
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Aanvragen met formulier

Subsidie
De subsidie bestaat uit 2 delen: voor
studiekosten en voor studieverlof.
Voorwaarden.
U kunt subsidie voor studiekosten krijgen als u
aan de volgende voorwaarden voldoet:
 U bent een interne cultuurcoördinator (ICC’er)

1. Vraag de subsidie voor studiekosten aan met
het formulier Aanvraag subsidie
cultuurbegeleider.
2. Vraagt u ook subsidie voor studieverlof aan?
Laat dan uw werkgever de Verklaring
werkgever invullen.
3. Mail het aanvraagformulier en de verklaring
als pdf naar cultuurbegeleider@duo.nl. Doe
dit voor de start van uw opleiding.
Inschrijven en meer informatie
Inschrijven: www.marnixonderwijscentrum.nl
Meer informatie: moc@hsmarnix.nl of 030 275
35 60.

of leraar die cultuuronderwijs geeft in het
primair of speciaal onderwijs.
 U volgt de opleiding Cultuurbegeleider bij een
onderwijsinstelling die in het CPIONopleidingenregister staat.
 U vraagt de subsidie aan voordat u met uw
opleiding begint.
Bent u in dienst van een bevoegd gezag? Dan
kunt u ook subsidie voor studieverlof aanvragen.
Hiermee kan uw school bijvoorbeeld een
vervanger voor u aanstellen.
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