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Vakspecialist Muziek

Verbeter het cultuuronderwijs
op je school

Til het muziekonderwijs op jouw school
naar een hoger niveau

Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs
een vaste plaats ingenomen. De school maakt
kunst en cultuur voor kinderen toegankelijk
en legt een fundament voor hun culturele- en
talentontwikkeling. Veel basisscholen hebben een
Interne Cultuur Coördinator (ICC) die intern en
extern cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek
blijkt dat deze ICC’ers in hun werkpraktijk een
aantal knelpunten ondervinden. Door verdere
professionalisering komt cultuureducatie
op school optimaal tot zijn recht. Tijdens de
opleiding Cultuurbegeleider leer je alles over
cultuuronderwijs, het ontwikkelen van leerlijnen
voor je eigen school en het begeleiden van
collega’s. Er is een grote rol weggelegd
voor verandermanagement. Verbeter jij het
cultuuronderwijs op je school?

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier.
Onderzoek heeft bovendien aangetoond dat
muziek maken een positief effect heeft op de
schoolprestaties. Toch is maar een klein deel van
de leerkrachten deskundig genoeg om goed
muziekonderwijs te geven. Ook jij ziet de vele
voordelen van muziekles in het basisonderwijs. Je
hebt er behoefte aan je kennis en vaardigheden
te vergroten om bij te kunnen dragen aan de
muzikale ontwikkeling van kinderen. Daarnaast wil
je je collega’s kunnen begeleiden in het geven van
muziekles. Met de post-hbo opleiding Vakspecialist
muziek geef je invulling aan die behoefte!

Programma
-	Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
-	Beleid, omgeving en randvoorwaarden
-	Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en
mediaeducatie
-	Ontwikkelen van leerlijnen
-	Implementatie en coaching van collega’s
-	Meesterproef
Start	Haarlem, woensdag 29 januari 2020
Den Haag, Dordrecht, Rotterdam,
woensdag 30 oktober 2019
Duur	18 bijeenkomsten van 3 uur in
anderhalf jaar

Programma
De opleiding is competentiegericht. Een
bijeenkomst ziet er als volgt uit:
-	gezamenlijk practicum met vocale- en
instrumentale training en uitwisseling van eigen
materialen
-	pedagogisch-didactische uitwisseling
-	theoretische input
Onderwerpen
-	Zingen
-	Bewegen
-	Muziek vastleggen
-	Spelen
-	Luisteren
-	Muziekeducatie
Start	
Den Haag, woensdag 18 september 2019
		
Alkmaar, woensdag 6 november 2019
		
Haarlem, woensdag 6 november 2019
Duur	15 bijeenkomsten in 1 jaar

Vakspecialist Drama

Vol van lezen

Wil je vakspecialist in het
dramaonderwijs worden?

Specialist jeugdliteratuur in het PO

Tijdens het vak drama komen diverse talenten
van kinderen aan bod. Er is een grote behoefte
aan breed inzetbare dramaspecialisten die ook
als begeleider van collega’s het dramaonderwijs
kunnen ondersteunen. Heb jij grote affiniteit met
het vak drama en zie je professionalisering op dit
vlak als een uitdaging en een kans om je binnen
je school persoonlijk te profileren? De opleiding
Vakspecialist drama leert je hoe je de lijn van drama
naar theater in je organisatie zichtbaar kunt maken
en hoe je aan de spelbeleving en ontwikkeling van
kinderen bij kunt dragen.
De opleiding Vakspecialist drama is praktisch van
aard. Tijdens de bijeenkomsten staan spelplezier,
ontwikkeling van eigen acteervaardigheden en
inzicht in methodisch, didactisch en pedagogisch
handelen centraal. Daarnaast is literatuurstudie
belangrijk.
Programma
-	Kennismaking met diverse werkvormen drama
-	Opdoen van eigen spelervaringen in bewegingen,
taal en theater maken
-	Opzetten van een lessenserie met het accent op
specifieke werkvormen
-	Opzetten van een lessenserie met het accent op
doorgaande leerlijnen
-	Werken met een methode drama (in de eigen
lespraktijk)
-	Theorie, begeleiding en overdracht van drama op
de doelgroep
Start	Alkmaar, Haarlem, Rotterdam,
woensdag 30 oktober 2019
Den Haag, donderdag 31 oktober 2019
Duur
15 bijeenkomsten van 3 uur in 1 jaar

Kinderboeken zorgen voor leesplezier. Leesplezier
is de voorwaarde voor leesbeleving en
leesinteresse. In de post-hbo opleiding Specialist
jeugdliteratuur basisonderwijs wordt lezen
gezien als een totaalbeleving die meer is en meer
vraagt dan een technische benadering. Je leert
kinderboeken te gebruiken om samenhang aan te
brengen in een breed scala aan onderwerpen uit
het curriculum van de basisschool. Als specialist
jeugdliteratuur basisonderwijs kun je beoordelen
hoe er vanuit een boek functioneel en effectief
aansluiting kan worden gemaakt bij leerinhouden
en vaardigheden in het basisonderwijs.
Programma
-	Lezen, basis van onderwijs, visie op lezen en
leesbevordering
-	De kracht van literatuur, leesbevordering en
literatuureducatie
-	Spreken is zilver, lezen is goud, over
leesbevordering en taalverwerving
-	Jeugdliteratuur als bron en spiegel, van lezen naar
(creatief) schrijven
-	Letters komen tot leven, leesbeleving en technisch
leren lezen
-	Lezen, leren en presenteren – leesbeleving en
begrijpend/studerend lezen
-	De wereld gaat voor je open, fictie en verhalende
non-fictie in relatie tot zaakvakken
-	Er gaan andere werelden voor je open, fictie in
relatie tot kunst- en cultuureducatie
-	Klaar voor de toekomst, leesbeleving in het
perspectief van de ‘21st century skills’
-	Werk aan de winkel, jeugdliteratuur (beter)
implementeren op school- en klasniveau
-	Meesterlijk werk, presentatie van het meesterstuk
Start	Alkmaar, Dordrecht, Rotterdam
woensdag 2 oktober 2019
		
Den Haag, woensdag 9 oktober 2019
Duur
11 bijeenkomsten

