Post-hbo opleidingen cultuureducatie voor leerkrachten
2020-2021
Het HBO biedt diverse mogelijkheden voor professionalisering in cultuureducatie door middel van
post-hbo opleidingen:

Cultuurbegeleider
Met de post-hbo opleiding tot cultuurbegeleider geef je een vervolg aan je icc-opleiding. Dankzij een
prachtige subsidie van het ministerie van OCW volg je de opleiding gratis én krijg je 72
vervangingsuren vergoed. De subsidie is beschikbaar tot en met 2020. Dat betekent dat je alleen nog
voor opleidingen die in 2020 starten, in aanmerking kunt komen voor subsidie. De duur van de
opleiding is 18 maanden (met een uitloop van 2 maanden) om het diploma te behalen. De uiterste
datum voor het afronden van een opleiding met subsidie is afhankelijk van de startdatum, maar
uiterlijk 31 augustus 2022. Meer lezen over de meerwaarde van de opleiding? Kijk dan eens naar de
publicatie Veranderen gaat stap voor stap. De opleiding start in oktober 2020 bij INHolland, Den Haag.
Vakspecialist muziek
Met de post-hbo opleiding tot Vakspecialist ontwikkel je je in één jaar in alle muziekdomeinen. Je
gaat aan de slag met zingen, bewegen, muziek vastleggen, spelen, luisteren en muziekeducatie.
De opleiding start in oktober 2020 bij INHolland, Den haag en Thomas More, Rotterdam
Vakspecialist drama
De post-hbo opleiding tot Vakspecialist drama is voor de theaterdieren onder ons. De opleiding
Vakspecialist drama leert je hoe je de lijn van drama naar theater in je organisatie zichtbaar kunt
maken en hoe je aan de spelbeleving en ontwikkeling van kinderen bij kunt dragen. De opleiding bij
INHolland start eind oktober 2020 in Rotterdam.
Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs
In de post-hbo opleiding Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs wordt lezen gezien als een
totaalbeleving die meer is en meer vraagt dan een technische benadering. Je leert kinderboeken te
gebruiken om samenhang aan te brengen in een breed scala aan onderwerpen uit het curriculum van
de basisschool. Als specialist jeugdliteratuur basisonderwijs kun je beoordelen hoe er vanuit een boek
functioneel en effectief aansluiting kan worden gemaakt bij leerinhouden en vaardigheden in het
basisonderwijs. Volg de post-hbo opleiding tot Specialist jeugdliteratuur bij INHolland, Dordrecht, deze
start in september 2020.

