
Cultuureducatie 
in het hart van het 

onderwijs



Post HBO Cultuurbegeleider

In het onderwijs wordt cultuureducatie steeds 
meer gezien als onmisbaar voor de vorming 
van jonge mensen tot kritische volwassenen. 
Lessen in bijvoorbeeld theater, muziek,  dans  
of literatuur stimuleren de ontwikkeling van 
het cultureel (zelf)bewustzijn van leerlingen. 
Ook worden de verbeeldingskracht, het  
waar nemingsvermogen, creativiteit en  

communicatieve vaardigheden ontwikkeld.  

Scholen hebben binnen hun organisatie vaak 
een ‘interne cultuurcoördinator’ (icc-er). Dit zijn  
leerkrachten met als extra taak het coördineren 
van het interne en externe aanbod op het gebied  
van cultuureducatie. Professionalisering van de 
taken van de cultuurcoördinator geeft een 
school de mogelijkheid om cultuur onderwijs 
kwalitatief te verankeren. Zowel in de dagelijkse 
praktijk als in het beleid van de school. 

Opleidingsprogramma
Met onze opleiding Cultuurbegeleider leer je hoe 
je cultuureducatie in het hart van het onderwijs  
brengt en het schoolteam hierin meeneemt en 
ondersteunt. Je ontvangt inhoudelijke kennis en 
leert een plan van aanpak te ontwikkelen om de 
kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren. De 
opleiding is praktisch opgezet en koppelt theorie 
aan de praktijk. De opleiding is opgebouwd uit 
een aantal programma-onderdelen, verdeeld 
over één schooljaar. In negen bijeenkomsten  
komen de volgende thema’s aan bod: 

1. Inhoud en samenhang cultuur
2.  Randvoorwaarden voor cultuuronderwijs en 

verandermanagement
3. Leerlijnen en vakintegratie
4. Plan van aanpak

Na afronding van de opleiding ontvang je het  
diploma Post HBO Nederland. 

Opleidingslocaties en docenten
Om de opleiding mogelijk te maken werken  
we samen met docenten van de organisaties 
Mocca en Kunst Centraal. Daarnaast nodigen  
we gastdocenten uit met een specifieke expertise. 
De locatie van de bijeenkomsten is wisselend:  
in Utrecht bij de Marnix Academie, in Bunnik bij 
Kunst Centraal en in Amsterdam bij Mocca. 

Overige praktische informatie
•  Intakegesprekken: in september en  

oktober 2021.
•  Studiebelasting: 420 uur per schooljaar,  

inclusief 70 uur voor bijeenkomsten en  
individuele begeleiding (contacturen). 

•  Kosten: € 2.650,- inclusief administratie- en  
materiaalkosten en diploma. Exclusief kosten 
voor lunch en zelf aan te schaffen literatuur (circa 
€ 175,-). De opleidingskosten zijn vrij van btw.

Bijeenkomst 14 september
Kom op 14 september naar onze live bijeen-
komst, in Utrecht bij de Marnix Academie.  
Tussen 15.30 tot 17.00 geven we een toelichting 
op het opleidingsprogramma en beantwoorden 
we vragen. Ook heb je de kans om docenten, 
oud-studenten en toekomstige deelnemers  
te ontmoeten.  

Meer informatie en contact
Voor meer informatie kun je kijken op onze  
website. Voor vragen kun je mailen naar docent 
Linda van Boxtel: l.vanboxtel@hsmarnix.nl. 
Whatsappen 06 11 14 06 95 of bellen 030 275 35 60 
kan ook. Je krijgt dan contact met iemand van het 
servicebureau van het Marnix Onderwijs centrum.
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