Voor de klas in het basisonderwijs
Voor

kunstvakdocenten, museummedewerkers, cultuuraanbieders, zzp'ers

Tijdsinvestering

4 bijeenkomsten van 2,5 uur; 2 bijeenkomsten van 3,5 uur; studielast
58 uur

Niveau

post-hbo training

Vooropleiding

voor deelname is een HBO cultuurvakopleiding vereist, ervaring in het
uitvoeren van projecten is niet nodig

Kosten

individueel: € 600,-*
incompany: € 7500,* Verschillende regio’s kunnen een gereduceerd tarief hanteren

Aantal deelnemers

minimum 8 deelnemers, maximum 12 deelnemers

INHOUD
In deze training maak je kennis met de organisatie van het onderwijs ‘van binnenuit’, vanuit de
gedachte dat je met deze achtergrondkennis beter in staat bent om aan te sluiten bij de
werkwijze van de school. We gaan in op de plaats van cultuur in het onderwijs en de rol van de
ICC’er. Je ontwerpt lessen, projecten of lesmaterialen die aansluiten bij de vraag van het
onderwijs en de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Je brengt het geleerde direct in de
praktijk in een stage, en je krijgt feedback van de cursusgroep en de trainers.
Aan de orde komen:
• Schooltypen en schoolorganisatie
• Cultuureducatie in school: tijd, geld en mensen
• Les opzet en docentvaardigheden
• Groepsdynamiek en klassenmanagement
• Hoe sluit je aan bij de wens van de school en de aanpak van de leerkracht?
• Stage en intervisie
Na afloop heb je praktijkervaring opgedaan in het onderwijs, ben je in staat om lessen te
ontwerpen die aansluiten bij de vraag van de school.

DOELEN
Bijeenkomst 1 Leren leren
• Je krijgt zicht op de opbouw en doelen van de training
• Je kent de verschillende leerstijlen en herkent de eigen leerstijl
• Je stelt zichzelf doelen m.b.t. het geven van groepslessen
• Je wordt gekoppeld aan een duo en een stageschool
Bijeenkomst 2 De basisschool
• Je kent de basisschool anno nu
• Je raakt op de hoogte van de wettelijke richtlijnen voor scholen m.b.t. cultuureducatie
• Je weet hoe verschillende scholen cultuureducatie een plek geven in hun curriculum
en schoolorganisatie
• Samenwerkingsvormen met de leerkracht
Bijeenkomst 3 Ontwikkeling van kinderen en het creatieve proces
• Je krijgt inzicht in de verschillende ontwikkelingsfases van kinderen
• Je krijgt inzicht in de elementen die van een les een geslaagde les maken.
Bijeenkomst 4 Lesopzet en klassenmanagement
• Je bent in staat om een goede opdracht te geven.
• Je bent in staat om de eigen les te bekijken op dynamiek en afwisselende
werkvormen
• Je bent in staat om wederzijdse verwachtingen rond de gastles goed af te stemmen
met de leerkracht
Bijeenkomst 5 Lesplannen
• De deelnemers presenteren hun lesplan en geven elkaar feedback
• De deelnemers kunnen bepalen op welke manier ze hun les willen evalueren
Bijeenkomst 6 Leren van leservaringen
• Je leert van praktijkervaringen
• Je evalueert de cursus en je leerproces
• Uitreiking van het certificaat

OPBRENGST
Na afronding van de module ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

CONTACT
Heb je vragen over deze cursus of twijfel je of deze cursus voor jou geschikt is? Mail of bel dan
gerust Ellie van den Bomen: 023 7920046 of Ellievandenbomen@pleinc.nl

