
Cultuurexpert

Vanuit cultuuronderwijs het hele onderwijsaanbod versterken 

Een creatieve geest en een gevoel van eigenwaarde.  
Dat is wat onze leerlingen - nu en in de toekomst - het hardst nodig hebben.

Leslocaties in Breda, Hoofddorp, Utrecht, Zwolle en 

mogelijkheden tot incompany. Kijk voor startdata op 

de website van C-LiON: www.c-lion.nl

Als cultuurexpert leert u onderwijs ontwerpen dat écht bijdraagt aan de cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen, hun welbevinden, cultureel (zelf)bewustzijn en burgerschap. 

U leert hoe u een visie vertaalt naar beleid, hoe u collega’s kunt inspireren en coachen 
en u leert de kansen te benutten die de schoolomgeving te bieden heeft.

7 theoretische en 5 praktische modulen, o.a.:   
‘Beleidsontwikkeling’  
‘Kwaliteitsfactoren op leerlingniveau’ 
‘Projectleiding’ 
‘Coaching van volwassenen’ 

‘Drama’ 
‘Muziek’    
‘Beeldende vorming’  
‘Dans’

https://www.c-lion.nl/opleiding/cultuurexpert


 

Werkvormen
De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde 
C-LiON / Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based 
Learning®, die optimaal tegemoetkomt aan de wensen 
van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en 
activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de 
zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Inhoud 
U verwerft kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied 
van onder andere:

• Effectief onderwijs
• Inhoud en didactiek van de kunstvakken
• Samenhang met andere vakinhouden
• Visievorming
• Beleidsontwikkeling
• Projectleiding
• Coachingsvaardigheden

U leert dit tijdens een praktijkgerichte en effectieve aanpak. 
U neemt uw eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de 
opleiding een zeer praktisch karakter heeft. Daarnaast bent u 
in gesprek met andere deelnemers en zult u snel merken dat 
uw leervragen centraal staan tijdens de opleiding.

Doelgroep 
De opleiding Cultuurexpert is bedoeld voor leraren en 
middenkaderfunctionarissen in het primair onderwijs die 
grote affiniteit voelen met de kunstvakken en zich hard 
willen maken voor het versterken van cultuuronderwijs 
op de basisschool.

De post-HBO opleiding ‘Cultuurexpert’ heeft tot doel 
cultuuronderwijs de plek te geven die het verdient. 
Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit tot verbeelden, 
creatief denken, onderzoek, dialoog en reflectie. Belangrijke 
vaardigheden die in een snel veranderende maatschappij niet 
meer weg te denken zijn. Om leerlingen in deze ontwikkeling 
te kunnen stimuleren zijn kennis over de inhoud en didactiek 
van kunstvakken en inzicht in creatieve processen van 
cruciaal belang.

In deze opleiding ontwikkelt de (aanstaande) cultuurexpert 
tevens vaardigheden die hem in staat stellen zijn schoolteam 
van A tot Z ‘mee te nemen’ in het proces dat begint bij 
visievorming en eindigt bij het realiseren van kwalitatief 
sterk cultuuronderwijs. Omwille van het belang van de brede 
ontwikkeling en inzetbaarheid van de cultuurexpert wordt de 
vakinhoud van iedere kunstdiscipline uitgediept: dans, drama, 
muziek en beeldende vorming, maar ook cultureel erfgoed en 
media. Daarnaast wordt continu de link gelegd naar andere 
vakken, want het realiseren van samenhang draagt bij aan de 
kwaliteit van het totale onderwijsaanbod op school.

 

 
Nina (tweedejaars pabostudent) geeft een les rond 

realisme en surrealisme in teken- en schilderkunst. Ze bekijkt 
met haar leerlingen diverse voorbeelden van kunstenaars en 
geeft ze daarna een opdracht waarbij een foto van een eend 
(geprojecteerd op het digibord) uitgangspunt vormt voor een 

krijttekening. De leerlingen mogen zelf weten of ze er een realistische 
of surrealistische invulling aan geven. Haar klas heeft de hele les aan 

haar lippen gehangen en wil enthousiast aan de slag gaan. 

Maar dan begint het: “Juf, mag je ook…?” en “Juf, is dit goed?” En 
zo gaat het maar door. Nina realiseert zich dat de leerlingen erop 

gebrand zijn te doen wat zij - de juf - goed of mooi vindt. Ze besluit 
op dat moment dat haar belangrijkste doel in het onderwijs wordt: 

Dit voorkomen.

Kunst leert kinderen om niet te denken in “goed 
of fout’’, maar in mogelijkheden. Onderzoeken  
is een vaardigheid die bij jonge kinderen 
van nature aanwezig is; zij experimenteren 
(lees: leren) de hele dag door. Maar die 
vaardigheid wordt alleen ontwikkeld als het 
onderwijsaanbod dit stimuleert.  Als feedback 
zich beperkt tot “dat is goed, knap hoor’’ en  “dat 
is helaas fout’’, ontstaat bij leerlingen op den 
duur angst om te experimenteren (want het zou 
wel eens “fout’’ kunnen gaan...). Zo wordt ieder 
creatief proces geblokkeerd. De kunstvakken 
bieden een geweldige mogelijkheid het 
onderzoek aan te gaan.

Uit de praktijk



Het (her)schrijven van een beleidsplan rond cultuuronderwijs en het 
zelf ontwerpen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele lessen 
maken deel uit van de opleiding. Maar ook een toekomstbeeld 
kunnen schetsen van het cultuuronderwijs op de eigen school, 
creëren van draagvlak binnen het team en kunnen omgaan met 
weerstanden.

Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en 
profileringscompetenties. Daarna een actieve workshop waarin 
ieders persoonlijke artistieke kwaliteiten worden gestimuleerd en 
waarin de vakdidactiek drama aan de hand van lesvoorbeelden 
wordt uitgediept.

Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Drama

We behandelen teamgedragingen, teameffectiviteit en 
interventies ten behoeve van samenwerking. Ook wordt er 
aandacht besteed aan het benutten van kansen uit de nabije 
(culturele) omgeving van de school.

Kwaliteitsfactoren op schoolniveau

Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en 
profileringscompetenties. Daarna een actieve workshop waarin 
ieders persoonlijke artistieke kwaliteiten worden gestimuleerd en 
waarin de vakdidactiek muziek aan de hand van lesvoorbeelden 
wordt uitgediept.

Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Muziek

Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en 
profileringscompetenties. Daarna een actieve workshop waarin 
ieders persoonlijke artistieke kwaliteiten worden gestimuleerd 
en waarin de vakdidactiek beeldende vorming aan de hand van 
lesvoorbeelden wordt uitgediept.

Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Beeldende vorming

De belangrijkste aspecten van effectief projectmanagement 
komen aan bod, zoals het schrijven van een projectplan, 
het leiden van projectvergaderingen en het omgaan met 
verschillende teamrollen.

Projectleiding

Er wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht 
in het kwaliteitszorgsysteem van de school. Ook gaan we 
in op de financiën. Hoe zit het met huidige geldstromen, 
welke subsidies zijn er beschikbaar en waar liggen andere 
financieringsmogelijkheden?

Kwaliteitszorg

Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en 
profileringscompetenties. Daarna een workshop waarin de 
vakdidactiek cultureel erfgoed en media aan de hand van 
lesvoorbeelden wordt uitgediept en tevens de samenhang met 
andere vakgebieden wordt opgezocht.

Kwaliteitsfactoren op leraarniveau:  
Cultureel erfgoed en media’

Wie anderen wil meekrijgen in een verandertraject, zal 
kennis moeten hebben over verschillende leerstijlen en 
veranderbereidheid. Ook behandelen we het uitvoeren 
van observaties in een klas, coachingstechnieken en 
adviesvaardigheden.

Coaching van volwassenen

Studieprogramma 
Voorafgaand aan de bijeenkomsten vindt een intakegesprek 
plaats met de studiebegeleider. Daarna zullen de verschillende 
modulen gedurende 12 bijeenkomsten in onderstaande volgorde 
worden gegeven:

Actuele onderwijsontwikkelingen en onderzoeken op gebied van 
de (waarde van) cultuureducatie en de betekenis daarvan voor 
de eigen school (met het oog op visievorming). Maar ook: Hoe 
creëer je draagvlak?

Beleidsontwikkeling

Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en 
profileringscompetenties. Daarna een actieve workshop waarin 
ieders persoonlijke artistieke kwaliteiten worden gestimuleerd en 
waarin de vakdidactiek dans aan de hand van lesvoorbeelden 
wordt uitgediept.

Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Dans

Wat leren we van cultuuronderwijs? We zoomen in op de 
onderdelen cognitieve ontwikkeling, mediavaardigheden, 
cultureel bewustzijn en emotioneel welbevinden. En hoe dit 
werkt volgens actuele inzichten uit het breinleren.

Kwaliteitsfactoren op leerlingniveau

De op school aanwezige methoden/methodieken op gebied van 
cultuuronderwijs analyseren vanuit actuele wetenschappelijke 
inzichten op het gebied van effectief onderwijs en het voeren 
van consultatiegesprekken met collega’s.

Effectief onderwijs en evidence based methoden



Studiebelasting
De totale normstudielast van deze eenjarige opleiding is 220 
uur (= 8 EC’s). De hiervoor omschreven modulen worden 
gedurende 12 bijeenkomsten gegeven. Ook wordt door middel 
van e-learning en werkplekleren gestudeerd. Houd rekening 
met ongeveer 4 uur zelfstudie per week. 

Resultaat 
De opleiding levert bij voldoende prestaties twee diploma’s op:
- Post-HBO registerdiploma ‘Cultuurexpert’
- Post-HBO registerdiploma ‘Leraar LB-LC’
 
 

Locaties 
De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, 
op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere 
startmomenten per jaar. 
 
Vanaf 6 personen kan ook een incompany traject worden 
afgesproken op uw eigen locatie.

Voor de actuele prijs en de eerstkomende startdata 
van deze opleiding verwijzen wij u graag naar onze 

website. Onze opleidingen zijn btw-vrij.

www.c-lion.nl/opleiding/
cultuurexpert

Direct inschrijven mogelijk!

Docenten
De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, 
trainers en begeleiders die beschikken over uitgebreide 
theoretische kennis en ruime praktijkervaring. De praktische 
modulen zullen worden gegeven door kunstvakspecialisten. 

De theoretische modulen worden gegeven door:

Margreet Pols werkt als docent en 
trainer bij C-LiON. Ze studeerde 
onder meer ‘orthopedagogisch 
muziekbeoefenaar’ en ‘docent 
muziek’ aan het conservatorium 
in Maastricht en Rotterdam. Na 8 
jaar onderwijservaring in het PO 

en VO maakte ze de overstap naar het trainen en coachen 
van onderwijs- en opleidingsprofessionals. Ze verzorgt o.a. 
opleidingen en trainingen over communicatie, coaching, 
activerende didactiek, en multimediaal onderwijs.

José Breekveldt is werkzaam 
als docent, trainer en begeleider 
bij C-LiON. Zij volgde na de Pabo 
diverse post-HBO masters. José heeft 
zeer ruime ervaring als leerkracht, 
intern begeleider, schoolleider en 
trainer van professionals. Zij is deels 

verantwoordelijk voor de studiebegeleiding en lesmodulen van 
C-LiON.

Vragen over deze opleiding en uw aanmelding 
nemen we graag in behandeling. Bel of mail met de 

programma-assistente: Marleen Adams. 

m.adams@c-lion.nl076-5430060
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