
Uitnodiging ICC-cursus 2021-2022

Beste directie/ leerkracht,

In oktober starten we weer met een nieuwe editie van onze succesvolle ICC-
cursus in Parkstad. Hier willen we jou en/of je collega graag voor uitnodigen. 

Laat je inspireren! 
Kun je hulp gebruiken bij het vertalen van de visie op cultuureducatie 
naar de praktijk? Of wil je jouw kennis en vaardigheden uitbreiden om 
cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en 
te behouden? Doe dan met ons mee en geef je snel op. Deelname is geheel 
gratis bij een aanvraag voor deskundigheidsbevordering via Pit 
Cultuurwijzer. We vragen alleen een deel van je tijd. 

Onderwerpen cursus
De ICC-cursus van acht woensdagmiddagen is 
gericht op;
•  Kennis en vaardigheden over 

cultuureducatie; 
•  De werkwijze van het visietraject van Pit 

Cultuurwijzer;
•  Het schrijven van een cultuurplan voor je school;
•  Het opbouwen van een netwerk en kennismaken met 

culturele partners;
•  Het werken aan je eigen competenties als cultuurcoördinator. 

Praktische informatie 
Data:    1 x per maand op woensdag, met start in oktober 2021 en 

einde in juni 2022 (m.u.v. december), exacte data volgen.
Tijd:   14.00 – 17.00 uur
Locatie:  Diverse wisselende (culturele) locaties in Parkstad*
Cursusleider:   Vivian Knols, docent aan de Nieuwste Pabo en het 

Conservatorium Maastricht

“De ICC-cursus heeft 
bewustwording opgeleverd. 

Cultuureducatie wordt niet meer 
gezien als losse activiteiten, maar 

als een groter geheel.”



Kosten:   Gratis, met aanvraag 
deskundigheidsbevordering via Pit 
Cultuurwijzer

Studielast:   Naast 24 contacturen moet je 
rekening houden met uren voor 
studie en voorbereiding. De 
totale studielast bedraagt ca. 50 
uur op jaarbasis. 

Aanmelden
Wil jij je ook verdiepen in cultuuronderwijs? Schrijf je dan vóór 1 juli in  
voor de ICC-cursus 2021-2022 door een mail te sturen naar info@pitcultuurwijzer.nl  
met vermelding van je naam en de contactgegevens van je school. Na deze  
aanmelding volgt een intakegesprek samen met de directie van je school om de 
onderlinge verwachtingen af te stemmen.

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Mocht je nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, neem dan  
gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Team Pit Cultuurwijzer
Intermediairs Onderwijs

Ghislaine Hendrikx en Julie van de Schoor

Leerkracht Monique Slenders van 
Basisschool Sint Tarcisius (Heerlen) 
blikt terug op haar afgeronde ICC-
cursus en vertelt wat ze belangrijk 
vindt aan goed cultuuronderwijs.  

Lees hier het hele verhaal.

“Door de netwerkbijeenkomsten 
en de ICC-cursus hebben we 

goede contacten opgedaan met 
externen in het culturele veld. 

We weten nou precies bij wie we 
moeten zijn.”

POWERED By

*Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Mochten de coronamaatregelen fysieke 
bijeenkomsten in de weg staan, dan vinden de bijeenkomsten -deels- online plaats.

https://pitcultuurwijzer.nl/ervaringen/durf-fouten-te-maken

