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Wie zijn de CultuurCoaches? 
Sinds september 2012 zijn wij actief als CultuurCoaches in Valkenswaard. Wij zijn ervan overtuigd dat 

cultuuronderwijs een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van burgerschap.  

Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen, die van 

essentieel belang is in de 21e eeuwse samenleving. Onze ambitie is om samen met de scholen te komen tot 

betekenisvol cultuuronderwijs. Dat is cultuuronderwijs dat – wat betreft vorm en inhoud – is afgestemd op 

de visie op de ontwikkeling van het kind en het onderwijsconcept van de school. Zo levert cultuuronderwijs, 

en iedere culturele activiteit daarbinnen, een logische en betekenisvolle bijdrage aan datgene wat de school in 

8 jaar tijd bij het kind wil ontwikkelen.  



Wat doen de CultuurCoaches? 
De CultuurCoaches hebben verschillende rollen; zij zijn verbinder, coach, ontwikkelaar, organisator en 

beleidsadviseur.  

Vanuit deze rollen ondersteunen de CultuurCoaches de ICC-ers op basisscholen, leiden de Cultuurwerkgroep, 

werken aan een (bovenschoolse) doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, helpen cultuuraanbieders hun 

(onderwijs)activiteiten vorm te geven, kanaliseren het Valkenswaardse cultuureducatieve aanbod naar het 

onderwijs, organiseren cultuureducatieve projecten, creëren netwerkmogelijkheden in het culturele veld en 

brengen onderwijs en cultuuraanbieders met elkaar in contact. 

Je kent ons misschien voornamelijk van het organiseren van bijvoorbeeld projecten als het Kunstmenu, 

Valkenswaards Jazzproject of de erfgoedprojecten Overgisteren en Jet & Jan. Maar we doen meer dan dat…! 

Wij coachen, adviseren ondersteunen ook op het gebied van: 

• Cultuurbeleid: je wilt bijvoorbeeld je visie aanscherpen of omzetten naar beleid en concrete 

activiteiten 

• Inhoud: je wilt bijvoorbeeld brainstormen over de invulling van een thematische cultuurdag, of je 

wilt je culturele activiteiten meer verdiepen met competenties en gedragsindicatoren, of wilt cultuur 

meer integreren met andere vakgebieden 

• Organisatie: je wilt bijvoorbeeld meer samenhang en continuïteit aanbrengen in je culturele 

programma, of je hebt advies nodig bij het praktisch organiseren van een culturele activiteit 

• Bemiddeling en verbinding: je wilt bijvoorbeeld weten wat er op cultuureducatief gebied allemaal 

mogelijk is in Valkenswaard, of een (al dan niet structurele) samenwerking aangaan met een lokale 

cultuuraanbieder, of je zoekt een geschikte locatie voor een cultuuractiviteit 

• Inspiratie en professionalisering: je wilt bijvoorbeeld je team meenemen in een bepaalde (culturele) 

ontwikkeling, of hen inspireren hoe zij zelf relatief gemakkelijk meer met cultuur kunnen doen in hun 

klas 

     

Wat is de Cultuurwerkgroep / ICC-werkgroep? 
De Cultuurwerkgroep van ICC-ers komt een aantal keer per jaar bij elkaar (aantal in overleg met de ICC-ers). 

Doel is het samen vormgeven aan het jaarlijkse Kunstmenu én een stuk inspiratie en 

deskundigheidsbevordering van de ICC-er. Zo waren er in het verleden bijvoorbeeld sessies over filosoferen 

met kinderen, Visual Thinking Strategie, het combineren van kunst en andere leergebieden en een kort 

trajectje rondom visie-ontwikkeling. We proberen de bijeenkomsten zoveel mogelijk op inspirerende plekken 

in Valkenswaard te organiseren.   

Wat is het Kunstmenu? 
Het Kunstmenu is een jaarlijks terugkerend schoolbreed project waaraan alle scholen binnen de gemeente 

Valkenswaard mogen deelnemen. Ieder jaar staat een andere kunstdiscipline centraal 

(literatuur/design/muziek/theater/mediakunst/dans/beeldende kunst).  



Deelname kost €6,- per leerling; dit gaat met alle deelnemende scholen in één grote pot. In nauw overleg 

met de Cultuurwerkgroep organiseren de CultuurCoaches hiervan voor iedere klas een 

workshop/activiteit/voorstelling. Verder verzorgen de CultuurCoaches ondersteunend lesmateriaal/lestips 

waarmee iedere leerkracht zelf in de klas aan de slag kan; het is aan de school en leerkracht om te bepalen 

wat hij/zij wel of niet wil gebruiken, en op welke manier.  

Samen met de Cultuurwerkgroep wordt het thema gekozen, worden de belangrijkste leerdoelen bepaald en 

mogelijke workshops/aanbieders uitgewisseld. Vervolgens kiest iedere school het gewenste aanbod en gaan 

de CultuurCoaches aan de slag met de praktische organisatie hiervan.   

     

 

Wat is de artotheek? 
De artotheek is een online database op de website van de CultuurCoaches, waarin wij zoveel mogelijk 

cultuureducatief aanbod van verschillende aanbieders verzamelen. Ben je op zoek naar een interessante 

cultuur educatieve activiteit voor een bepaalde doelgroep? Kijk dan eens in de artotheek! Staat er niet bij wat 

jij zoekt? Laat het ons weten, dan gaan we in overleg maatwerk leveren! Kijk in de artotheek op 

www.valkenswaard.nl/cultuurcoaches  

Wat is de Culturele Onderwijsmarkt (COM)? 
Ieder jaar organiseren de CultuurCoaches in het voorjaar een Culturele Onderwijsmarkt (COM). Op de COM 

presenteren cultuuraanbieders uit Valkenswaard en omgeving zich aan leerkrachten uit het onderwijs. Als 

leerkracht kun je contacten leggen, zien wat een cultuuraanbieder voor uw klas kan betekenen, in gesprek 

gaan over maatwerk en misschien zelfs al enkele activiteiten boeken…! Zorg als ICC-er dat je erbij bent, en 

enthousiasmeer zoveel mogelijk collega’s om mee te gaan en zelf te bekijken wat interessant kan zijn voor 

hun klas! 

   

Wat is de culturele jaarkalender? 
Ieder jaar kun je in juni de “culturele jaarkalender” van ons verwachten. Dit is een overzicht van alle geplande 

cultuuractiviteiten en belangrijke projectweken e.d. Ook de COM en de data voor ICC-bijeenkomsten staan 

hierop vermeld. Je kunt dan alvast rekening houden met bepaalde projecten in de planning voor het 

komende schooljaar. 

http://www.valkenswaard.nl/cultuurcoaches


Wat zijn de taken van een ICC-er?  
De ICC-er is de ambassadeur van cultuureducatie op de school. Over het algemeen geldt dat de ICC-er het 

voortouw neemt in het programmeren van cultuureducatief aanbod voor de school, is daarin de schakel naar 

het team, doet planning & coördinatie, maakt keuzes (i.o.m. directie en team), informeert en enthousiasmeert 

het team, heeft zicht op de financiën van de school voor cultuureducatie en bewaakt de samenhang in het 

programma. Vaak heeft de ICC-er ook een rol in het vormgeven van cultuurbeleid, samen met de directie.  

De functie van ICC-er wordt op iedere school anders ingevuld, afhankelijk van de manier waarop binnen de 

school gewerkt wordt. De CultuurCoaches zijn er om de ICC-er te faciliteren en zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij zijn/haar taken. Daarom is het belangrijk je af te vragen:  

Waarin kan de CultuurCoach mij ondersteunen, zodat ik mijn taken als ICC-er beter kan uitdragen? 

Meer informatie over het competentieprofiel en de taken van een ICC-er: 

http://www.lkca.nl/cultuurcoordinator/de-cultuurcoordinator/competentieprofiel-en-taken  

Meer informatie over de richtlijnen voor ureninvestering van een ICC-er: 

http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/cultuurbeleid-op-de-basisschool/richtlijnen-voor-uren   

Wat kun je verwachten van de CultuurCoaches?  
De CultuurCoaches zullen je uitnodigen om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Cultuurwerkgroep 

(4 keer per jaar). Wij geven i.o.m. de groep invulling aan de bijeenkomsten, fungeren als voorzitter en zorgen 

voor verslaglegging achteraf.  

Minstens één keer per jaar (in het voorjaar) willen we individueel ‘bijpraten’ met iedere school. Hiervoor 

nodigen we naast de ICC-er ook de directie uit om aan te schuiven. We bekijken dan wat er speelt op het 

gebied van cultuureducatie, waar aandachtspunten liggen en hoe we het komende schooljaar gaan 

samenwerken (vanuit de vraag en behoeftes van de school). 

De CultuurCoaches zullen je regelmatig via de mail op de hoogte houden over mogelijkheid tot deelname 

aan projecten, de vraag om mee te denken over bepaalde activiteiten, mogelijkheden voor 

deskundigheidsbevordering of gewoon een stukje inspiratie.  

Verder kun je natuurlijk altijd terecht met een vraag; graag zelfs! Maatwerk leidt immers het vaakst tot 

betekenisvol cultuuronderwijs. Dus wil je sparren op het gebied van culturele activiteiten, cultuurvisie, 

cultuurbeleid of heb je een andere cultuur-gerelateerde vraag? Geef ons een belletje via 040 208 3551 

(Janske) of 040 208 3611 (Els) of stuur een mail.  

Hoe kun je ons bereiken?  

Els van den Putte 

T: 040 208 3611 

E: Els.van.den.Putte@valkenswaard.nl 

Janske Wittgen 

T: 040 208 3551 

E: janske.wittgen@valkenswaard.nl 

 

www.valkenswaard.nl/cultuurcoaches  
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