Zet cultuuronderwijs op jouw school op de kaart!
Samenwerking met LKCA
Voor deze opleiding werkt de
Lindenberg samen met het LKCA,
het Landelijk Kenniscentrum Cultuur
educatie en Amateurkunst. Samen
zorgen we ervoor dat de kennis
over cultuuronderwijs en regelingen
helemaal up-to-date is.
Accreditatie
Deze opleiding tot intern cultuur
coördinator is door het Lerarenregister
erkend. Rond je hem succesvol af,
dan levert dit jou als leerkracht 50
registeruren op. De registeruren
bestaan uit de fysieke bijeenkomsten,
de huiswerkopdrachten en het uitwer
ken van het beleidsplan. Naast de tijd
voor de fysieke bijeenkomsten kost
deze opleiding je ongeveer 30 uur.
Data en tijden opleiding 2022-2023
De opleiding tot interne cultuurcoör
dinator bestaat uit 7 dagdelen en een
presentatie van het beleidsplan bij
jou op school. De trainingen zullen
op de Lindenberg en andere culturele
locaties in Nijmegen plaatsvinden.

Lesdagen
Woensdag: 15.00-17.30 uur
5 oktober / 9 november / 14 december
/ 1 februari / 1 maart / 5 april / 17 mei
Presentatie beleidsplan op school
Kosten
Dankzij een subsidie vanuit Cultuur
educatie met Kwaliteit van het Fonds
voor Cultuurparticipatie en gemeente
Nijmegen kunnen wij deze opleiding
aanbieden voor € 245,- per deelnemer.
Trainers
Lotte van Campen en Joos Damen
Behoefte aan ondersteuning? Onze
trainers kunnen je tijdens deze
opleiding begeleiden bij het schrijven
van een beleidsplan.
Aanmelden en info
onderwijs@delindenberg.com
024-3273924
Uiterste inschrijfdatum: 1 juli 2022

In de opleiding voor intern cultuur
coördinator ga je aan de slag met de
volgende onderwerpen:
Bij Lindenberg Cultuurhuis in
Nijmegen kun je vanaf schooljaar
2022-2023 de opleiding voor intern
cultuurcoördinator volgen. Ben je
werkzaam in het primair onderwijs
en wil je bijdragen aan beter
cultuuronderwijs op school? Doe
dan mee met deze opleiding!

Word jij de nieuwe cultuurexpert
op school?
Deze opleiding geeft je alle kennis
en vaardigheden die je nodig hebt
om de cultuurexpert bij jou op
school te worden, of om die rol
nog beter te kunnen vervullen.
Netwerk cultuurcoördinatoren

Geef vorm aan cultuuronderwijs
op school
Als intern cultuurcoördinator (ook
wel icc’er genoemd) ben je de spil
voor goed cultuuronderwijs voor
ieder kind op school. De cultuur
coördinator maakt en houdt ieder
een enthousiast voor cultuur en
creativiteit in de klas.
Je geeft samen met de cultuur
werkgroep en directie vorm aan de
visie en het beleid en zorgt ervoor
dat kunst en cultuur een goede,
vaste plek krijgen op school.

Na het afronden van de opleiding
ga je bij jou op school aan de slag
met de opgedane kennis. Door deel
te nemen aan deze opleiding wordt
je onderdeel van een netwerk van
mede-cultuurcoördinatoren waar
je later op terug kunt vallen: voor
inspiratie, ondersteuning en om
jouw kennis en vaardigheden
verder aan te scherpen.

* Cultuurcoördinator in beeld
Wat houdt de rol van cultuurcoördi
nator in en welke vaardigheden heb
je daarvoor nodig?
* Visie op cultuur
Wat is het belang van cultuur
onderwijs voor de ontwikkeling van
kinderen? Hoe zit het (Nijmeegse)
cultuurbeleid in elkaar en waar komt
het geld vandaan?
* School in beeld
Wat is er voor nodig om te zorgen
dat cultuuronderwijs gedragen wordt
binnen jouw school?
* Visie op en uitvoering van het vak
Hoe geef je het cultuuronderwijs
op jouw school inhoudelijk en
praktisch vorm? Welke werkwijzen
zijn er mogelijk?

* Culturele omgeving in beeld
Hoe ziet de culturele omgeving
in Nijmegen eruit? Hoe maak je
een activiteitenplan? Hoe sluit je
aan bij het netwerk van cultuur
coördinatoren?
* Budget in beeld
Hoe stel je een begroting op?
Hoe kom je aan geld voor cultuur
onderwijs op jouw school?
Je rondt de opleiding voor intern
cultuurcoördinator af met het
schrijven en presenteren van een
volledig cultuurplan voor jouw eigen
school. Daarmee kun je gelijk in de
praktijk aan de slag!

