
Training
Interne Cultuurcoördinator 

Staphorst, Zwartewaterland en omgeving
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1.  Verbeter jouw effectiviteit als specialist  
cultuureducatie op jouw school. 

2.  Ontwikkel je eigen cultuureducatie 
beleidsplan. 

3.  Verkrijg het landelijk erkend ICC-certificaat.

Tijdens de ICC cursus ontwikkel je jezelf tot de centrale 
specialist op het gebied van cultuureducatie. De ICC-
cursus is gevalideerd door het lerarenregister, je kunt de 
cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit voor 50 
registeruren (RU). 

VOOR WIE? 
Cultuurcoaches die zich tot ICC trainer willen ontwikkelen.

RESULTAAT 
Na afloop van de training: 
•  Heb je een cultuureducatiebeleidsplan gericht op jouw 

praktijksituatie. 
•  Ben je de specialist die vorm kan geven aan visie- en 

beleidsvorming op school. 
• Krijg je een landelijk erkend ICC-certificaat. 

SOORT TRAINING 
De training is interactief van opzet. In acht bijeenkomsten 
kijk je naar jouw doelstellingen en ontwikkel je een 
eigen cultuureducatie beleidsplan voor jouw school. De 
training wordt verzorgd door specialisten op het gebied 
van cultuureducatie. 

TIJD 
Acht bijeenkomsten (incl. uitreiking certificaat) die 
plaatsvinden van september tot en met mei 2023, met 
uitzonde ring van december. De bijeenkomsten duren drie 
uur en worden in overleg met de deelnemers gepland 
(s’ middags en/of ‘s avonds). 

KOSTEN 
Deelname is gratis dankzij een subsidie van de provincie 
Overijssel en FCP.

INSCHRIJVEN 
Inschrijven via Campus Rijnbrink

→ Scan de QR-code

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Locatie:  Bibliotheek Staphorst

  Venneland 1 in Staphorst.

Trainer: Nog onbekend 

Data en tijden:  De eerste bijeenkomst is op woensdag  

21 september van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

De overige bijeenkomsten worden in 

overleg met de deelnemers gepland.

MEER INFORMATIE 
Voor inhoudelijke informatie: 

Jelle Verschuur of Karin Klomp

jelle.verschuur@rijnbrink.nl

karin.klomp@rijnbrink.nl

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige 

praktische vragen: 

Cecile van der Meijden

campus@rijnbrink.nl

088 1970317 


