Informatie over de icc-cursus
Beste icc-cursist,
Je ontvangt deze flyer omdat je binnenkort start met de icc-cursus, de cursus waarmee je
interne cultuurcoördinator wordt voor je school. In deze flyer vind je beknopte informatie over
de aanpak en inhoud van de cursus en over het lerarenregister.

Hoe ziet de icc-cursus eruit?
De icc-cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder 3 uur. Per bijeenkomst heb je ongeveer 3
uur huiswerk, zodat de totale studiebelasting op 50 uur komt. Doel van de cursus is het
schrijven van een cultuurplan voor je school. Omdat mooie plannen niet persé iets veranderen
op je school, werk je gedurende de cursus ook aan draagvlak voor cultuureducatie en aan je
competenties als cultuurcoördinator. Tijdens de cursus werk je hieraan via presentaties en
allerlei actieve werkvormen. Tussen de bijeenkomsten door schrijf je aan je cultuurplan en
voer je gesprekken met collega’s.
Die drie onderdelen: het schrijven van een cultuurplan, werken aan draagvlak en werken aan
je competenties vormen de basis van de cursus. Op sommige scholen is recent al een
beleidsplan geschreven. In dat geval overlegt je icc-trainer met het LKCA over een
vervangende opdracht.
Je ontvangt het icc-certificaat na afloop van de acht bijeenkomsten, als je cultuurplan af is en is
goedgekeurd door de icc-trainer.

Inhoud cursus
De icc-cursus heeft de volgende doelstellingen:
1 Het leveren van een structurele bijdrage aan de implementatie van cultuureducatie in het
primair onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van het kind.
2 Het aanreiken van inzicht en vaardigheden om eigen keuzes te maken bij de ontwikkeling
van cultuureducatie.
3 Het aanreiken van vaardigheden om deze keuzes te vertalen in een eigen cultuurplan en
cultureel actieplan.
4 Het leggen van een fundament voor een netwerkstructuur waarin cultuurcoördinatoren
elkaar ontmoeten.
5 Het leggen van een fundament voor een duurzame samenwerking tussen scholen voor
primair onderwijs en culturele instellingen.
Het lesmateriaal dat voor de cursus wordt gebruikt is Dossier ICC, dat als boek en digitaal
beschikbaar is. Daarnaast maakt de icc-trainer vaak een aanvullende cursusmap.

Lerarenregister
Na het volgen van de icc-cursus kun je de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit op
www.registerleraar.nl Dat is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs,
voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door
je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft
werken. Vanaf 1 augustus 2019 is het lerarenregister verplicht, tot die tijd kun je al vrijwillig je
portfolio opbouwen.
De icc-cursus is gevalideerd door het lerarenregister, je kunt de cursus opvoeren als
professionaliseringsactiviteit voor 50 registeruren (RU).
Let op: maak een account aan op www.registerleraar.nl vóór je met de icc-cursus start,
registratie kan tot 10 weken duren.
De icc-cursus is een landelijke cursus die overal in Nederland op dezelfde manier wordt
aangeboden. Het certificaat ontvang je via het LKCA, het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst. Het LKCA zorgt, samen met een netwerk van icc-trainers,
voor het actueel houden van de icc-cursus en bewaakt de kwaliteit van de cursus.
Meer informatie: www.lkca.nl/nl-nl/nieuwsoverzicht/lerarenregister
Vragen of klachten?
Heb je vragen over de icc-cursus, over de inhoud of aanpak? Of heb je klachten over de cursus?
Laat het ons weten via Eveline Simons, evelinesimons@lkca.nl of 030 711 51 00 .
Wanneer je het icc-certificaat hebt ontvangen, ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief Kunst
en Cultuur in de basisschool en uitnodigingen voor de Dag van de Cultuureducatie.
.

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk
kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en
cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van
praktijk en beleid.

