Samen met de culturele omgeving
betekenisvol cultuuronderwijs geven!
Leerkracht en sinds kort cultuurbegeleider en wijkcoach Masja de Bruin over
haar ervaring met de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.
‘Ik had de ICC basiscursus gedaan en ik dacht direct: ik wil
meer! Daarom ben ik de post-hbo Cultuurbegeleider gaan
volgen’ vertelt Masja de Bruin, die dit voorjaar afstudeerde
als Cultuurbegeleider aan de Inholland Academy.
‘De opleiding heeft me erg veel gebracht. De module Verdieping
van kunstdisciplines vond ik heel erg leuk, elke les had je een
andere specialist die vertelde over zijn discipline. Dat heeft mij
als leerkracht erg veel inspiratie gegeven.
Wat ik vooraf niet zo had gerealiseerd, was dat een deel van
de opleiding gaat over verandermanagement. Dat blijkt erg
waardevol om je team mee te kunnen krijgen en cultuuronderwijs echt van de grond te krijgen. Dat was een echte eyeopener
voor mij. Ik heb veel gehad aan de lessen coaching, je krijgt
echt handvatten om dit in de praktijk te brengen. Ook grappig:
ik herken nu bij leidinggevenden of trainers wat ik heb geleerd
over het coachen van mensen.
Voor mijn meesterproef onderzocht ik de mogelijkheden om in
samenwerking met de culturele omgeving betekenisvol cultuuronderwijs te geven. Ik had heel erg geluk: mijn meesterproef
viel samen met een project van Educatiegroep Leiden, die de
samenwerking met de culturele omgeving onderzocht. Ik ben
daar in gestapt en ben nu wijkcoach in het project Verwonder
om de hoek. Inmiddels werken we voor meerdere scholen in
de wijk. Ik deel de voortgang van het project op Facebook en
Instagram, zo heeft iedereen er wat aan.

Het is erg interessant om de culturele omgeving te betrekken bij
je cultuuronderwijs. Vaak zie je een grote bereidheid om samen
te werken bij de cultuuraanbieders, maar ontbreekt kennis
van het onderwijs; van leerlijnen, SLO leerplannen, kerndoelen.
Hierin kunnen we veel van elkaar leren!
De post-hbo Cultuurbegeleider is een erg fijne opleiding voor
ICC’ers die meer willen dan culturele activiteiten inplannen.
ICC’ers die door cultuur betekenisvol onderwijs willen maken. Er
moet op je school wel ruimte zijn voor die verandering, anders is
het een onbegonnen zaak.
Voor mij heeft de opleiding erg veel gebracht: ik merk dat mijn
directeur ook steeds enthousiaster wordt en het team meer
betrokken wordt. Mijn grootste droom? Dat we uiteindelijk een
Cultuurprofielschool worden. De basis is er!’

Meer over het project van Masja:
www.facebook.com/Verwonderomdehoek
www.facebook.com/cultuurtje
www.instagram.com/cultuurtje

Een praktische tip: Vraag direct vervangingsgelden aan, ook als je
hier in het begin nog geen gebruik van maakt. Op een later moment
is dit vaak niet meer mogelijk.

OVER DE POST-HBO CULTUURBEGELEIDER
Alleen nog dit najaar wordt deze anderhalf jaar durende opleiding VOLLEDIG VERGOED! Dat is inclusief studiekosten,
materiaal én vervangingsuren. Eind september start de opleiding in Haarlem. Heb je interesse, mail dan snel naar
Jolandakonings@pleinc.nl
De opleiding is bedoeld voor ICC’ers die meer inhoudelijke kennis van het brede terrein van cultuuronderwijs willen krijgen
om, bijvoorbeeld, een leerlijn te kunnen ontwikkelen voor hun school. Daarnaast leer je om collega’s op school te begeleiden
in het geven van goed cultuuronderwijs. Op één van deze beide aspecten richt je je ook bij het schrijven van je meesterproef.
Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider
Start: 30 september 2020
Locatie: INholland Haarlem
Kosten: LAATSTE KEER GRATIS!!
WWW.PLEINC.NL/CULTUURBEGELEIDER
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