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CULTUUR IN VOORSCHOOL 
EN BASISONDERWIJSEN BASISONDERWIJS

WORKSHOPS — CULTU UREDUCATIE 

DESKUNDIGHE IDSBE VORDERING — NET WERK 

ADVIES — TE AMTR AIN INGEN 

KENNIS – EN EXPERTISECENTRUM



Noorderplein 101, 7811 MG Emmen       T. 0591 - 230 001 E. info@dekunstbeweging.nl
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‘Er is nog een ander pluspunt van cultuureducatie. Muziek maken, 

toneelspelen of samen dansen schept een band. Daardoor krijg je 

een positief groepsgevoel: een nieuwe leerling kan direct meedoen 

en hoort er daardoor gelijk bij.’

Laura Peters — Groepsleerkracht en vakspecialist muziek CBS

De Diedeldoorn (Drentse inzending voor Méér Muziek in de Klas).

‘...Kunst is spel, en spel 
is de motor voor de 
ontwikkeling van 
hersenen. Wie speelt, 
houdt zijn hersenen 
lenig. Wie speelt, 
blijft jong van geest.’

MARK MIER AS
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DE KUNSTBEWEGING
J E  PARTNER IN CULTUUREDUCATIE

Advisering en ondersteuning van scholen bij het ontwikkelen 
van cultuurbeleid is een van de speerpunten van 
De Kunstbeweging. Je kunt dus een beroep op ons doen voor 
begeleiding bij het ontwikkelen van cultuurbeleid maar ook 
bij de praktische uitwerking daarvan, zoals het ontwikkelen 
van leerlijnen en het organiseren van kunstprojecten en 
workshops die hierin passen. Wij leveren maatwerk en 
denken met je mee. We onderzoeken samen met jou hoe 
jouw school het beste vorm kan geven aan cultuuronderwijs. 
Wij werken daarbij samen met culturele instellingen in de 
gemeente Emmen en in de provincie Drenthe en beschikken 
over een uitgebreid netwerk van aanbieders die voor je 
klaarstaan. In deze brochure kun je zien wat we zoal voor 
jou kunnen betekenen. Heb je een vraag, aarzel niet en neem 
gerust contact met ons op en laat je inspireren!

Kijk voor actuele informatie op onze website:
www.dekunstbeweging.nl

L IEKE WARTENA
Adviseur cultuureducatie
lieke.wartena@dekunstbeweging.nl 

CL AUDIA Z WART
Projectcoördinator
claudia.zwart@dekunstbeweging.nl

MARK WESTER
Adviseur cultuureducatie 
mark.wester@dekunstbeweging.nl
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1. ICC EN POST- HBO CULTUURBEGELE IDER

ICC TRAINING 8 DAGDELEN
De Kunstbeweging beschikt over gecertifi ceerde ICC-trainers die de ICC-
cursus in de gemeente Emmen geven. De cursus bestaat uit 8 dagdelen 
en kost € 350,00 p.p. incl. materialen. Naast deze cursus voor interne 
cultuur coördinator verzorgen wij trainingen, ontwikkelen wij tools en 
organiseren wij netwerkbijeenkomsten.

POST-HBO CULTUURBEGELEIDER
Ben je al ICC’er en wil je nog meer inhoudelijke kennis op het gebied van 
cultuureducatie? Dan is de POST-HBO Cultuurbegeleider iets voor jou. 
De opleiding bestaat uit vijf modules en een ‘meesterproef ’:
— Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
— Beleid, omgeving en randvoorwaarden van Kunst- en cultuureducatie
— De kunstvakken in de school
— Ontwikkelen van leerlijnen
— Implementatie en coaching van collega’s
— Meesterproef

Wil je graag meer contactmomenten? Er is ruimte voor vervolg 
contacten via telefoon of mail al naar gelang de wensen van de school.

HEB JE EEN VRAAG OVER 

CULTUUREDUCATIE?

DE KUNSTBEWEGING IS ER 

VOOR JOU! BEL GERUST!

T. 0591 - 230 001

DE ADVISEURS VAN DE KUNSTBEWEGING BEZOEKENDE SCHOLEN MINIMAAL ÉÉN KEER PER JAAR .
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TEAMTRAINING BEELDEND

TEAMTRAINING DANS

TEAMTRAINING DRAMA

TEAMTRAINING MULTIMEDIA

TEAMTRAINING CREATIVITEITSONTWIKKELING 

TEAMTRAININGEN MUZIEK
w BASISTRAINING MUZIEK

Algemene training, oriëntatie op div. methodes is mogelijk
w HELP, MIJN KLAS ZINGT!

Domein zingen
w SCHOOLINSTRUMENTEN EN MEER

Domein spelen
w GERICHT LUISTEREN

Domein luisteren
w ZING EN BEWEEG!

Domein bewegen
w MUZIEK NOTEREN EN CREËREN

Domein noteren/componeren

TEAMTRAINING?

DENK OOK AAN JE COLLEGA’S 

VAN DE VOORSCHOOL.
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VOORBEELDEN VAN COACHING ON THE JOB 

— VAKDOCENT IN DE KLAS
Goed voorbeeld doet goed volgen. Wil je eens meekijken hoe een 
kunstvakdocent een drama-, dans- of muziekles aanpakt? Of wil 
je een nieuwe methode implementeren? Dan is een combinatie 
van voorbeeldlessen met coaching on the job een goed en 
praktisch concept. Het coachingstraject wordt afgestemd op de 
specifi eke wensen van de individuele leerkracht. Daarom worden 
deze trajecten voorafgegaan door een korte inhoudelijke bespreking 
of een teamtraining.

— STARTPAKKET ‘LET’S DO IT TOGETHER’
Een startpakket ‘Let’s do it together’ bestaat uit een voorbeeldles 
die door een vakdocent gegeven wordt en een tweede les met een 
lesbrief, waarbij coaching on the job aanbevolen wordt. In totaal 
kun je voor elke bouw kiezen uit diverse thema’s met lessen voor 
verschillende disciplines: drama, dans, muziek en beeldend.

Een voordeel van deze manier van deskundigheidsbevordering 
is dat je jouw individuele leerbehoefte samen met de 
vakdocent afstemt. Door de individuele benadering is 
coaching on the job een heel effectief middel voor verbetering 
van cultuuronderwijs.



4 .  BI J SCHOLING VOOR LEERKR ACHTEN EN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

In schooljaar 2020-2021 bieden we de volgende 
bijscholingscursussen aan:

UKULELE SPELEN 6 BIJEENKOMSTEN, 60 MIN.
Altijd al een instrument willen leren bespelen, maar uit vrees voor 
ingewikkelde notatie en vingerzettingen deze stap nooit genomen? 
Dan is de ukelele misschien iets voor jou: een handig compact instrument 
dat zich gemakkelijk in de klas laat gebruiken door elke meester of 
juf. In de cursus ukelele leer je de basisvaardigheden om eenvoudig 
schoolrepertoire met akkoorden te begeleiden. Kosten: € 45,00

MUSICAL IN SCHOOL 3 BIJEENKOMSTEN, 120 MIN.
In deze cursus krijg je tips en tricks van professionals en maak je kennis 
met de mogelijkheden om dans, drama en muziek samen in te zetten bij 
de volgende schoolmusicals. Kosten: € 45,00

BEGRIJPEN MET JE HANDEN 
In deze cursus krijg je inzicht in het stimuleren van de creativiteitsontwikkeling 
bij jonge kinderen. De cursus wordt gegeven vanuit de pedagogische 
visie dat het niet om het eindproduct gaat maar om het creatieve 
proces. Doelgroep pedagogisch medewerkers van de voorscholen en 
leerkrachten groep 1 en 2. Informatie over de bijeenkomsten en de 
kosten vind je op www.dekunstbeweging.nl

8



5 .  CULTUURMARKTPL A ATS EMMEN

De Kunstbeweging organiseert jaarlijks een cultuurmarkt 
waar ICC’ers en leerkrachten culturele instellingen en 
aanbieders uit het lokale culturele veld live kunnen ont-
moeten. Laat je inspireren door hun kennis en kunde en 
verken de mogelijkheden om samen mooie producten en 
leerlijnen op te zetten. 

In opdracht van de gemeente Emmen hebben we een website 
met een interessant overzicht van kunst- en cultuuraanbod 
ingericht; een digitale Cultuurmarktplaats. 

Op deze site vind je niet alleen een overzicht van culturele aan-
bieders en kunstvakdocenten voor alle kunstdisciplines, maar ook 
kant-en-klare projecten die je zo in kunt zetten op jouw school. 
Dus ben je op zoek naar drama- of muzieklessen, een dansdo-
cent of een kant-en-klaar erfgoed project? Kijk dan eens rond op: 
www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

9

Cultuurmarkt Emmen 2021
Woensdag 7 april 2021, 15:00 – 17:15 uur
Locatie: Atlas Theater
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Wij bieden graag maatwerk. Laat dus gerust weten wat 
we voor je kunnen betekenen. Samen onderzoeken we de 
mogelijkheden om te komen tot een praktische invulling.

KINDERBOEKENWEEK
In samenwerking met de bibliotheek organiseert De 
Kunstbeweging jaarlijks workshops voor honderden kinderen 
n.a.v. het thema van de Kinderboekenweek.

MEDIAWIJSHEID
Diverse workshops: lipdub, vloggen, animatie , fotografi e, fi lm etc.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor online workshops.

AFSCHEID GROEP 8
Een fi lm als alternatief voor de musical van groep 8. Onder leiding 
van een fi lmdocent aan de slag met script, kostuums, decors en 
acteren. Afsluitend een première voor de hele familie.

IETS TE VIEREN?
Een feestelijke opening of afsluiting van het schooljaar op het 
plein, voorafgegaan door workshops muziek, drama, dans of 
beeldend onder leiding van een vakdocent. Wij organiseren een 
programma op maat. Ook leuk voor een ‘Meester- en Juffendag’.

VAKOVERSTIJGEND WERKEN
Kunst en cultuur op een creatieve manier integreren met andere 
vakken rond een bepaald thema? Wij adviseren en ondersteunen 
van idee tot en met uitvoering. Thematisch werken biedt vele 
mogelijkheden om aan te sluiten met beeldend, dans, drama, 
multimedia en muziek. Ook cross-overs tussen vakken zoals 
kunst en taal, kunst en techniek, kunst en sociale vaardigheden, 
kunst en erfgoed en beeldende kunst en dans zijn mogelijk.

WETENSCHAP & TECHNOLOGIE
Wetenschap en techniek kun je met kunst verbinden op een 
creatieve en vernieuwende manier. Steekwoorden: kennis, 
innovatie, creativiteit. Wij gaan graag met je in gesprek om de 
mogelijkheden te onderzoeken.

DIGITAAL COMPONEREN
Zelf je eigen muziekstuk ontwerpen op Ipad of Chromebook! 
De workshops digitaal componeren helpen leerlingen van groep 
7 en 8 een eind op weg. Leerlingen maken hun eigen beats en 
sound-effect. Digitaal componeren is een stimulans voor de 
muzikale ontwikkeling, nodigt uit tot creativiteit en inspireert om 
samen met anderen of alleen met muziek bezig te zijn. Het is 
mogelijk deze lessen ook digitaal (online) af te nemen.



7.  NIEUWE ONT WIKKELINGEN
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INNOVATIE
De Kunstbeweging volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet. 
Wij houden de vinger aan de pols, vertalen de trends en delen 
die informatie met jullie. Nieuwe ontwikkelingen bieden ook 
nieuwe kansen; daarom ontwikkelt De Kunstbeweging samen 
met scholen en specialisten nieuwe lessen en trainingen voor 
leerkrachten en leerlingen. Samen ontdekken hoe je nieuwe 
mediatechnieken, stopmotion, fotografie en film in kunt zetten in 
je dagelijkse lespraktijk? Laat je inspireren!

PROCESGERICHT WERKEN
Er is in het onderwijs een kanteling gaande waarbij scholen 
steeds minder kijken naar het product alleen en steeds meer 
inzoomen op het proces. Een verrijking van cultuuronderwijs! 
De Kunstbeweging stimuleert deze ontwikkeling en organiseert 
netwerkbijeenkomsten en teamtrainingen rond dit thema. Je bent 
van harte welkom om samen met ons te onderzoeken hoe we 
ook jouw onderwijs met deze didactiek kunnen verrijken.

LEERGEMEENSCHAPPEN CULTUUREDUCATIE
Stel je wilt samen met collega’s, leerlingen en kunstvakdocenten 
het onderwijs op school innoveren en van elkaars expertise 
leren: een leergemeenschap biedt hulp, inspiratie en (onder 
voorwaarden) budget. Kijk voor meer informatie op:
www.compenta.nl/leergemeenschappen of mail naar: lieke.
wartena@dekunstbeweging.nl

NIEUWSFLITS       PO
Wil je goed op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, 
subsidieregelingen en andere nieuwtjes? Meld je aan voor onze 
nieuwsbrief ‘Basisonderwijs Nieuwsflits’ via: 
www.dekunstbeweging.nl
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VAKDOCENT IN DE KLAS
Wil je voor een bepaalde kunstdiscipline een vakdocent in de 
klas (ook voor langere tijd). Neem dan contact met ons op, wij 
verbinden je aan een deskundige docent.

ONTWIKKELING VAN LEERLIJNEN
IN DE KUNSTVAKKEN
Legt jouw school het accent op de ontwikkeling van leerlijnen in 
samenhang met de kunstdisciplines? Wij ondersteunen je daarbij 
graag. Samen ontwikkelen wij leerlijnen waarin naast lessenseries 
ook plaats is voor deskundigheidsbevordering.  Denk daarbij 
aan een leerlijn drama, beeldend, dans of muziek, maar ook aan 
vakoverstijgend werken bijv. taal, erfgoed, wereldoriëntatie in 
combinatie met beeldend, muziek, dans en theater. 

8 .  L ANGLOPENDE PROJECTEN , DOORLOPENDE LEERLI JNEN
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ICC-CURSUS 
Woensdag 30 september 2020
Woensdag 21 oktober  2020
Woensdag 18 november 2020
Woensdag 9 december 2020
Woensdag 13 januari 2021
Woensdag 10 februari 2021
Woensdag 3 maart 2021
Woensdag 31 maart 2021
Tijd: 14:30 - 17:30 uur
Locatie: De Kunstbeweging

ICC-NETWERK-
BIJEENKOMSTEN
Woensdag 7 oktober 2020
Woensdag 19 mei 2021
Tijd: 19:00 – 21:00 
Locatie: De Kunstbeweging

INSPIRATIEBIJEENKOMSTEN 
JONGE KIND
Woensdag 18 november 2020
Woensdag 3 februari 2021
Tijd: 19:00 – 21:30 uur
Locatie: Nader te bepalen

CULTUURMARKT EMMEN
Woensdag 7 april 2021
Tijd: 15:00 – 17:15 uur
Locatie: Atlas Theater 

UKULELE SPELEN
MUSICAL IN SCHOOL
BEGRIJPEN MET JE HANDEN
Bekijk de actuele data op onze website:
www.dekunstbeweging.nl



HOEVEEL GELD IS ER VOOR 
CULTUURONDERWIJS BESCHIKBAAR?
Boven op de lumpsum zijn er twee subsidiestromen
voor cultuureducatie:
— Prestatiebox 2020-2021 — € 15,78 per leerling.  
Dit bedrag is inclusief 3 euro per leerling voor museumbezoek.

— Scholen die via Compenta subsidie aanvragen binnen 
de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) ontvangen 
daarnaast € 9,00 per leerling.

Daarnaast kunnen scholingsgelden worden ingezet en is het mogelijk 
om gelden voortkomende uit het ‘werkdrukakkoord’ in te zetten 
voor cultuuronderwijs. De Kunstbeweging heeft speciale ‘tools’ 
waarmee je gemakkelijk het budget per jaar kunt berekenen.  
www.dekunstbeweging.nl/cultuureducatie/basisonderwijs/icc/

Andere manieren om je cultuuronderwijs te financieren kunnen 
zijn; andere subsidies, ouderbijdragen, fondsen, sponsoring, 
papieropbrengsten, crowd-funding etc.

10 .  BEKOSTIGING
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Op 20 juni 2019 sloten schoolbesturen, overheden, culturele 
instellingen, pabo’s en het Prins Claus Conservatorium het 
Muziekakkoord Drenthe. Samen maken zij zich de komende 
jaren sterk voor meer en beter muziekonderwijs op alle 292 
basisscholen in Drenthe. Volg de ontwikkelingen op:
www.facebook.com/MuziekakkoordDrenthe/

MUZIEK AKKOORD DRENTHE /
MÉÉR MUZIEK IN DE KL AS 

15

Tot slot wijzen we je graag op het aanbod ’20-’21 van 
onze partners in cultuureducatie: Bibliotheek Emmen, 
het CBK, Kunst en Cultuur en ATLAS Theater

https://www.bibliotheekemmen.nl/cultuureducatie-emmen
https://www.cbkemmen.nl/workshops/brochure/$1424
https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/podiumplan-emmen
https://www.atlastheater.nl/media/1289/educatie-aanbod-20-21.pdf
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