CURSUS INTERNE CULTUUR COÖRDINATOR
Buro CO Cultuur Ontmoetingen verzorgt in schooljaar 2016-2017 i.s.m. Kunstbalie een cursus Interne
Coördinator Cultuureducatie (ICC Brabant) in de regio Waalwijk e.o.

Inhoud
Beleidsplan
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Rijk verlangt dat scholen hun visie op cultuureducatie
verwoorden in een gedegen beleidsplan. Maar wat is eigenlijk jouw visie en die van de school? En hoe maak je
van het beleidsplan een handzaam actieplan waar het team mee uit de voeten kan? Een plan dat inzicht geeft
in de talenten binnen het team, in kaart brengt wat (lokale) culturele aanbieders kunnen aanvullen, en wat een
doorlopende leerlijn voor de leerlingen waarborgt?
Hoe pak ik mijn ICC taken aan?
De ICC-er helpt de school cultuureducatie te integreren in de schoolvisie en de schoolactiviteiten. Maar hoe
doe je dat dan in de praktijk? Wat is jouw rol en wat zijn je taken? Hoe creëer je draagvlak op school, bij je
collega’s, het team, de directie?
Persoonlijke begeleiding en differentiatie
Binnen de cursus is ruimte voor persoonlijke begeleiding en wordt rekening gehouden met de verschillen. Zo
heeft een Cultuurloperschool al een plan gemaakt binnen het traject De Cultuur Loper. Het plan is er dus al
maar hoe ga je dit verwezenlijken en wat is jouw rol daarin?
Actuele ontwikkelingen
De ICC- cursus sluit aan bij de actuele ontwikkelingen zoals De Cultuur Loper en is praktisch ingericht.
Ontmoeting met cultuur en erfgoed
De ontmoeting tussen onderwijs én cultuur is een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarom wordt de cursus
op wisselende locaties van culturele- en erfgoed aanbieders in de regio gegeven

Doelgroep
De cursus ICC is bedoeld voor leerkrachten van de basisscholen die verantwoordelijk zijn voor de
cultuureducatie in het onderwijsprogramma van de school (ICC-ers).

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop een door het ministerie van OCW erkend certificaat Interne Cultuur
Coördinator

Studielast
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van ca. 3 uur. Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden
met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. Daarnaast plant de cursist zelf een bijeenkomst voor
de presentatie van het plan binnen het schoolteam. De totale studielast bedraagt ca. 60 uur.

Data & locatie
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur en 1 follow-up.
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 13.15 – 16.15 uur.
Data: 28 sept, 19 okt, 16 nov, 7 dec 2016, 18 jan, 1 feb, 8 mrt, 29 mrt 2017
De cursus wordt op wisselende locaties gegeven waarbij we te gast zijn bij een cultuur- of erfgoedaanbieder
uit de regio van de deelnemers.

Kosten
Voor scholen uit een DCL-gemeente is de cursus kosteloos, voor scholen uit een niet DCL-gemeente bedragen
de kosten € 500,00.

Aanmelden & informatie
Aanmelden kan via bijgevoegd inschrijfformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike van den Brule 06 250 955 68, maaike@burcoco.nl
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CURSUS INTERNE CULTUUR COÖRDINATOR
Inschrijfformulier voor deelname aan de cursus Interne Coördinator Cultuureducatie (ICC)
schooljaar 2016-2017
naam ( voornaam en achternaam)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
functie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
school/instelling
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres school/ instelling
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefoon school / instelling

tel privé

…………………………………………………
e-mail op school / instelling

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail privé
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
geboortedatum
…………………………………………………
geboorteplaats
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

meldt zich aan voor de cursus Interne Coördinator Cultuureducatie schooljaar 2016 - 2017
Handtekening deelnemer:

Handtekening directie:

…………………………………………………

…………………………………………………

Graag ingevuld en ondertekend retour sturen aan:
De lokale culturele intermediair of maaike.vandenbrule@gmail.com
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