
Cursus Interne 
Cultuurcoordinator 
Word de specialist voor cultuureducatie!
Met de cursus Interne Cultuurcoördinator word je opgeleid 
tot gecertificeerd ICC’er. Dé deskundige die op een school of 
binnen een culturele instelling het cultuurbeleid ontwikkelt 
en (mede) uitvoert.

Duur: 7 bijeenkomsten van 3 uur
Doelgroep: leerkracht, medewerker culturele instelling, 
freelancers/kunstenaars
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Het resultaat van de cursus is een zelfgeschreven beleidsplan 
cultuureducatie. Alle deelnemers komen uit het onderwijs en 
het culturele werkveld. Zo bouw je direct een netwerk op. Ook 
jouw persoonlijke culturele ontwikkeling wordt gestimuleerd. 
Theorie en praktijk gaan hand in hand. 

Inspiratie, informatie en uitwisseling vormen de bouwstenen van de 
cursus. Daarbij staan de volgende vragen centraal: 
• Wat is cultuureducatie?
• Hoe maak ik een beleidsplan voor cultuureducatie? 
• Hoe creëer ik draagvlak?
• Hoe breng ik culturele mogelijkheden in kaart? 
• Hoe zet ik een duurzaam project op? 
• Hoe zorg ik voor effectieve samenwerking? 

Na afloop van de cursus ontvang je een door het ministerie van OCW erkend 
certificaat Coördinator Cultuureducatie. Deze cursus wordt gevalideerd door 
het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw bieden gezamenlijk een 
scholingsprogramma voor basisscholen en culturele instellingen. Voor deze 
cursus ICC werken we samen met Hogeschool Leiden. Ons programma richt 
zich op het versterken van cultuureducatie binnen het primair onderwijs en de 
cultuursector. Deze cursus is daar een voorbeeld van. Op de website www.
cultuureducatiegroep.nl/scholing kun je meer informatie lezen.

Dit scholingsprogramma is ontwikkeld binnen het programma Cultuureducatie 
met kwaliteit. De rijksoverheid wil met dit landelijke programma kwalitatief 
goede cultuureducatie een vaste plek geven in het basisonderwijs. In de regio 
Holland Rijnland is een vierjarig plan ontwikkeld door basisscholen, 
gemeenten en culturele instellingen. Professionalisering en 
deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs en de cultuursector 
vormen tezamen een van de pijlers van het plan. 

Meer informatie
Cultuureducatiegroep
T:  071 – 516 85 88
E:  educatie@cultuureducatiegroep.nl


