Scholingsaanbod
Praktijkgerichte deskundigheidsbevordering
voor onderwijs, culturele sector en kinderopvang
scholingsaanbod cultuureducatie  2021-2022

Wil jij je graag (verder) ontwikkelen op het gebied
van cultuureducatie? Bekijk nu het scholingsaanbod!
Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van icc’ers,
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en van cultuurprofessionals. Om kennis en kunde te
faciliteren, biedt Cultuurkwadraat diverse scholingsmogelijkheden.
Cultuurkwadraat biedt praktijkgerichte deskundigheidsbevordering voor onderwijs,
culturele sector en kinderopvang.
Het scholingsaanbod wordt mogelijk gemaakt door Cultuureducatie met Kwaliteit.
Er zijn daarom geen kosten aan deelname verbonden.
Heb je een maatwerkvraag? Neem dan contact op met de adviseur van het
cultuureducatiecentrum bij jou in de regio: KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld
of Kunsteducatie Walcheren.



post-hbo Vakspecialist Muziek
Wil je het muziekonderwijs op je school een boost geven? Je collega’s ondersteunen bij het
geven van muzieklessen? Schrijf je in voor deze gloednieuwe post-hbo-opleiding!
Voor wie?
Leerkrachten en pabo-studenten die op de juiste toonhoogte zingen en goed de maat
houden! Niet noodzakelijk: noten kunnen lezen of een instrument kunnen bespelen
Waar en wanneer?
Duur: 1 studiejaar, start september 2021
Bijeenkomsten: 15
Dag en tijd: dinsdagen van 16.30-20.00 uur
Intensiteit: hoog



inspiratiebijeenkomst Filmeducatie i.s.m. Film by the Sea en HZ Cult
Filmeducatie is leuk, inspirerend en gemakkelijk te realiseren, zowel op school als
daarbuiten. Laat je inspireren tijdens Film by the Sea!
Voor wie?
Leerkrachten, icc’ers, cultuurprofessionals, pedagogisch medewerkers, filmmakers, studenten
Waar en wanneer?
Datum: 15 september 2021 (tijdens Film by the Sea) - tijd volgt
Locatie: Film by the Sea, Spuikomweg 5 – Vlissingen
Intensiteit: laag
 Meer informatie en aanmelden
www.cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/deskundigheidsbevordering
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training Art Based Learning
Maak kennis met de vier fasen van Art Based Learning, een unieke kunst-kijk methodiek.
De centrale vraag is: hoe kun je van kunst leren? Dat ervaar je tijdens de training.
Voor wie?
Educatief medewerkers bij een culturele instelling, cultuurprofessionals, zzp’ers, pedagogisch
medewerkers, activiteitenbegeleiders, leerkrachten, CKV-docenten en icc’ers in het po of vo
Waar en wanneer?
Data: 18 november en 9 december 2021
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: nog niet bekend
Intensiteit: gemiddeld



training Procesgericht werken met culturele competenties
Bereid je voor op het onderwijs van de toekomst door je te verdiepen in culturele
competenties: onderzoeken, creëren, reflecteren en presenteren, samenwerken en
zelfstandig werken.
Voor wie?
Leerkrachten, icc’ers, kunstvakdocenten, pedagogisch medewerkers, medewerkers van
culturele instellingen en cultuurprofessionals
Waar en wanneer?
Data: 7 oktober, 4 en 25 november en 16 december 2021
Tijd: 9.30-13.00 uur
Locatie: nog niet bekend
Intensiteit: gemiddeld



Meer informatie en aanmelden

www.cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/deskundigheidsbevordering
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professionele leergemeenschap (PLG) Cultuureducatie
Een professionele leergemeenschap (PLG) draait om leren door te delen. Je formuleert je
eigen ontwikkelvraag, dus je hebt alle ruimte om te kiezen in welk thema je je verdiept.
Wordt het kunst, erfgoed, teamontwikkeling of heel wat anders? Jij beslist!
Voor wie?
Leerkrachten, icc’ers, schooldirecteuren, cultuurprofessionals, zzp’ers, medewerkers van
culturele instellingen, kunstenaars en kunstvakdocenten.
Waar en wanneer?
Data: 19 oktober en 23 november 2021. 11 januari, 15 februari,
22 maart en 9 of 10 mei 2022
Tijd: 15.15-17.15 uur
Locatie: HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen
Intensiteit: hoog



Wijzer met Erfgoed
Hoe herken je erfgoededucatie van goede kwaliteit? Hoe geef je erfgoededucatie een vaste
plaats binnen jouw school of erfgoedinstelling? Werk aan het verbeteren van
erfgoededucatie, met behulp van inspiratie, uitwisseling en reflectie.
Voor wie?
Leerkrachten, educatiemedewerkers, erfgoedmedewerkers en -vrijwilligers
Waar en wanneer?
Data: 27 september 2021 en 1 november 2021 + online zelfstudie
Tijd: 16.00-19.00 uur (inclusief soep & broodjes)
Locatie: Streekmuseum Het Warenhuis, Axel
Intensiteit: hoog



Meer informatie en aanmelden

www.cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/deskundigheidsbevordering
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basistraining interne cultuurcoördinator (icc)
Praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school
optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden: daar draait deze training om.
Uiteraard mét inspirerende voorbeelden uit de cultuureducatiepraktijk!
Voor wie
Leerkrachten, icc’ers, cultuurprofessionals
Waar en wanneer?
Zeeuws-Vlaanderen
Data: 15 september, 13 oktober, 10 november en 8 december 2021.
26 januari en 16 maart 2022
Tijd: 15.30-19.30 uur (inclusief broodmaaltijd)
Locatie: Terneuzen
Intensiteit: hoog
Oosterschelderegio / Walcheren
Data: 21 september, 12 oktober, 2 november en 14 december 2021.
18 januari en 8 maart 2022
Tijd: 15.30-19.30 uur (inclusief broodmaaltijd)
Locatie: nog niet bekend
Intensiteit: hoog



Kunstprofessional in de klas
Kunst, cultuur en creativiteit in de klas; jij weet dat scholen niet zonder kunnen. Na deze cursus heb jij alle pedagogische en didactische tools in handen om een inspirerende culturele
activiteit te begeleiden.
Voor wie
(autodidactische) kunstprofessionals, zzp’ers, cultuurprofessionals (dans, theater, film, muziek,
media, beeldend, erfgoed en literatuur) en medewerkers van culturele instellingen die zich
pedagogisch en didactisch willen bekwamen.
Waar en wanneer?
Data: september 2021 t/m juli 2022 - 8 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur
Tijd: vrijdagen 9.00-12.30 uur
Locatie: HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen
Intensiteit: hoog
 Meer informatie en aanmelden
www.cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/deskundigheidsbevordering

