
Uniek aanbod! 
 

Training pedagogisch-didactische vaardigheden voor 
docenten en medewerkers cultuureducatie 
 
Wil je je verder bekwamen in het werken in het primair onderwijs, of wil je 
onderzoeken of dit echt iets voor je is? Schrijf je dan nu in bij deze training 
deskundigheidsbevordering voor docenten en medewerkers cultuureducatie die 
in het primair onderwijs werken of willen gaan werken. 
 
Als je deze training hebt gevolgd kun je beter… 

 aansluiten bij de pedagogisch-didactische uitgangspunten die een school 
hanteert 

 genoemde vaardigheden verwerken in de overdracht van je eigen 
(kunst)discipline 

 jouw kunstvak afstemmen op andere leergebieden van de school zoals 
taal en wereldoriëntatie 

 
Voor meer informatie over de inhoud 
Zie achterkant flyer en website www.kunstcircuit.nl 
 
Wanneer: Donderdagochtend van 9.30-11.30 uur op 23/01/2014, 13/02/2014, 
13/3/2014. Tijd in totaal 18 uur: 6 uur training, 6 uur voorbereiding / 
ontwikkeling aanbod/ 6 uur uitvoering en coaching, datum en tijd in overleg 
Waar: Leeuwenkuil kunstencentrum, Keizerstraat 70, 7411 HH Deventer 
 
Geen kosten, omdat Leeuwenkuil kunstencentrum en Bureau Kunstcircuit een 
subsidie voor Cultuureducatie met kwaliteit ontvangen van het Fonds voor 
cultuurparticipatie waardoor deze training kosteloos kan worden aangeboden. 
 

Aanmelden voor 19/12/2013 bij Marijke Blok via marijke.blok@leeuwenkuil.nl 

Onder vermelding van datum, naam, gegevens instelling (naam, adres,  
telefoon en emailadres), (kunst)discipline, korte beschrijving van ervaring in het 
primair onderwijs 
 
Meld je snel aan; het aantal plaatsen is beperkt.  
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Inhoud 

De training is praktisch gericht. Aan het eind van de training heb je een product 
gemaakt dat je kunt aanbieden in een groep van het primair onderwijs. Om 
een goed product te kunnen maken, krijg je  ingrediënten aangereikt die 
je daarvoor kunt gebruiken, zoals 
 

 Visie: visieontwikkeling, actuele theorieën  over cultuureducatie in het 
primair onderwijs 

 Inhoud: didactiek, groepsprocessen, groepsdynamica, inspiratie door 
filmpjes/sites /boeken 

 Opzet bedenken en bijsturen van product: organisatie en inhoud, 
werkvormen voor het begeleiden van grote groepen  

 Uitvoeren met coaching: aanbieden eigen product aan een groep op 
een school  

 
Door wie 
Training door: Annelieke Stimm en Karin Gerfen,  Expertisecentrum 
Kunsteducatie/Studio Didactiek / BIK opleiding van ArtEZ Hogeschool voor de 
kunsten Zwolle 
 
Coaching door: Iris van der Boon en Marijke Blok, programmaleiders 
Leeuwenkuil onderwijs & wijken 
 
Ter inspiratie 
Filmpje van Mark Mieras over het belang van Kunsteducatie op school 
http://www.youtube.com/watch?v=phQZ5J-lhTQ 
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