
 

 

 

 

 

                                   
            

 

Training voor coaching groepsleerkrachten In2School 
Voor educatieve medewerkers en docenten kunstonderwijs CmK Hengelo. 

 

Deze training  is ontwikkeld in het kader van het  programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Kwalitatief  goede cultuureducatie zorgt voor de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn 

van kinderen.  

 

De nadruk in de training ligt op ondersteuning bij het primaire proces binnen het onderwijs (van leerkracht 

naar leerling). Kwalitatief goed cultuuronderwijs vraagt hierom! Dat betekent in de Hengelose uitwerking dat 

er disciplinedeskundige coaches voor groepsleerkrachten dienen te worden opgeleid. Met andere woorden: 

de groepsleerkracht dient op de werkvloer ondersteund te worden om cultuureducatie op een juiste manier 

in te zetten.  

 

De groepsleerkracht dient dus begeleid te worden bij het lesgeven in vakken binnen Kunstzinnige Oriëntatie 

(KO). In jouw geval gaat het om het vak waarin jij bent opgeleid.  

 

Het gaat hierbij met name om:  

Het kunnen coachen van individuele groepsleerkrachten bij het actualiseren van het lesgeven 

in het schoolvak dat verwant is aan jouw discipline. Het gaat er vooral om dat je leerkrachten 

helpt de eventuele angst voor het divergeren te overwinnen. 

Hiervoor is het nodig dat je: 

 met het Leerplankader KO leert werken, met specifieke aandacht voor 21st century skills  

 doorgaande leerlijnen in KO-methoden kunt relateren aan TULE 

 flexibel (methode)lessen bij cultuurontmoetingen kunt inzetten  

 het format van de lesbrief leert implementeren 

 de fasen van het creatief proces leert onderscheiden, waarbij op de fase van onderzoek 

extra ingezoomd wordt 

 de lessen, al dan niet met behulp van een methode, kunt actualiseren 

 eventueel zelf voorbeeldlessen of delen ervan geeft, met name richting meer procesmatig 

werken 

 advies geeft bij volgend beoordelen van individuele leerlingen, waarbij talentontwikkeling 

voorop staat. Van hieruit eventueel doorverwijzen naar kunstonderwijs buitenschools 

 

De inhoud van de cursus bestaat uit onder andere:  

 moderne inhouden bij cultuureducatie 

- waarbij leerplankader KO ondersteuning biedt 

- innoveren vanuit 21st century skills  

- het creatieve proces volgens slo 

 feedback geven en opvragen van feedback 

 onderwijsontwikkeling met betrekking tot pedagogische, (vak)didactische en 

organisatorische vaardigheden  

 bestaande leerlijnen en gangbare methodes in het basisonderwijs gebruiken 

 

De training zal voortdurend worden gekoppeld aan begeleidings-/coachingsvaardigheden om 

cultuuronderwijs meer handen en voeten te geven in de schoolpraktijk. 

 



 

 

 

 

 

Gedurende de training maken we gebruik van praktijkcasussen, onder andere middels video. De 

trainingsbijeenkomsten kenmerken zich door actief bezig te zijn. Aan bod komen actuele 

ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs.  

Samen met de andere deelnemers onderzoeken we vanuit de dagelijkse praktijk welke factoren een 

rol spelen bij het realiseren van coachingsvaardigheden op het gebied van cultuuronderwijs in het 

algemeen en jouw vakdiscipline in het bijzonder. Hierbij ontwikkel je eigen opvattingen over 

coaching. Via deze training ben je in staat om - samen met de leerkrachten  - een meer 

procesgerichte wijze van goed cultuuronderwijs tot leven te brengen, passend bij de uitgangspunten 

van de school en de ontwikkeling van de leerlingen. Tot slot leer je dat je een overdosis aan 

kennis/repertoire nodig hebt om dit gedoceerd in te kunnen zetten tijdens het coachen. Je krijgt veel 

bagage mee die je op maat kunt inzetten tijdens de coachingsmomenten. Je leert vanuit je eigen 

invalshoek en vanuit  de invalshoek van de leerkracht coaching te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur 

5 bijeenkomsten van 3 uur (4x3 uur discipline doorsnijdend, 1x per discipine 3 uur), verdeeld over 

1jaar. Tijdens het laatste halfjaar geven wij begeleiding en coaching op maat. 

Docent: Ronald von Piekartz 

Locatie: Crea Esrein 9, computerlokaal 

 

De bijscholing bestaat uit 5 bijeenkomsten (donderdagen van 9.00-12.00 uur):  

27 oktober 2016: startbijeenkomst 

10 november 2016 

17 november 2016 

19 januari 2017 

2   maart 2017 

Er is een mogelijkheid tot update in de volgende jaren. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

In2School 
CmK Hengelo 2016/2017 

 

Doelgroep 

Educatief medewerkers en docenten kunstonderwijs die geïnteresseerd zijn in de rol van 

bijscholer/coach van individuele groepsleerkrachten.  

Potentiële cursisten dienen de eerste cursus gevolgd hebben t.b.v. het ‘ontwikkelen en uitvoeren 

van cultuurontmoetingen’, gerelateerd aan TULE/Leerplankader KO’ m.b.v. een uniform format.  

Geïnteresseerden die dit nog niet gedaan hebben, kunnen zich alsnog voor deze eerste cursus 

inschrijven. 

 

De training sluit direct aan op de nieuwe rol. In deze rol treedt de medewerker/docent op als coach.  

Het merendeel van de cursus is discipline-doorsnijdend opgezet: uitwisseling tussen de 

verschillende vakken wordt hierdoor bevorderd.  

 

De training 

Deze training biedt jou kennis op het gebied van coachingsvaardigheden binnen cultuuronderwijs. 

De training wordt ontworpen in samenwerking met deelnemers van de verschillende culturele 

instellingen en basisscholen in Hengelo. De theoretische onderdelen zijn sterk gekoppeld aan de 

praktĳk en gericht op het actualiseren van lesgeven van de groepsleerkracht. Hiervoor worden 

onder andere video-opdrachten en praktijkcasussen gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

De training In2School bestaat uit de volgende vijf modules: 

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs en werkveld (discipline doorsnijdend) 

 coachingsvaardigheden: feedback en reflecteren (Korthagen en procesmodel Roelofs) 

 cultuuronderwijs: actualiteiten, begrippen en theorieën  

 de onderwijswereld van een leerkracht verkennen op pedagogisch, (vak)didactisch en organisatorisch 

gebied, met behulp van lessen uit methodes 

 ontwikkeling van creativiteit bij kinderen  (leerplankader slo en kennisbasis, profieldelen pabo) 

 cultuur als doel en middel: verbindingen tussen kunstzinnige oriëntatie en andere leergebieden 

Module 2: Leerlijnen, omgeving en randvoorwaarden (discipline doorsnijdend)  
 

 bestaande leerlijnen en methodes op generieke doelen bekijken (Tule, slo) 

 kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod  

 verduidelijking van wat de leerlijn is in de diverse recente methoden voor de vakken 

 aansluiten bij de kennis/vaardigheden van de leerkrachten en wat je daarvoor nodig hebt 

 het bereiken van veranderingen bij leerkrachten in school  

 het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken 

Module 3: Update van de inhoudelijke kennis per vakdiscipline van kunst-, erfgoed- en mediaeducatie* (per 

discipline met vakdocenten Saxion) 

 bijdrage van dans, muziek, literatuur, drama, beeldend, audiovisueel, media-educatie en erfgoededucatie 

aan de culturele ontwikkeling van kinderen 

 aandacht voor talentontwikkeling  

 verbinding tussen de disciplines onderling en de overige vakken 

 dezelfde taal spreken als de leerkracht, vooral aansluiten bij wat de leerkracht gewend is te doen 

 verdieping in methodes en leerlijnen van je eigen vakdiscipline 

 lesvoorbeelden gekoppeld aan 21st century skills en leerplankader slo 

Module 4:  Verduurzamen van kwaliteitsverhoging (discipline doorsnijdend) 

 ontwikkelingsfases van leerlingen  

 de hantering van TULE van het SLO 

 richten op bestaande leerlijnen. Bestaand materiaal dat op scholen aanwezig is inzetten. 

 beoordelen van opbrengsten van cultuuronderwijs richting portfolio’s (vragenwaaier en bingo van Herk en 

von Piekartz) 

 aansluiten bij de gebruikelijke manier van lesgeven om een duurzaam resultaat te bereiken 

Module 5: Terugblik op coaching (discipline doorsnijdend) 

 terugblik op praktijkervaringen en theorie 

 vraagarticulatie op gang brengen:  

- voor groepsleerkrachten richting coach  

– voor coach richting Saxion 

 begeleiding en coaching van leerkrachten, is dat iets voor mij? 

  De volgende data zijn gereserveerd: 27/10, 10/11, 17/11, 19/01 en 02/03. Tijd: 9.00-12.00 uur 
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