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Beste docent, cultuurcoördinator en schoolleider van cultuurprofielscholen,

In deze flyer vinden jullie het VCPS-aanbod en de jaaragenda van de Vereniging 

CultuurProfielScholen voor het schooljaar 2022-2023. 

Het VCPS-aanbod, zoals bijeenkomsten en leernetwerken georganiseerd door de VCPS, is voor 

iedereen die werkzaam is op een cultuurprofielschool, dus voor docenten kunstvakken, niet-

kunstvakken en soms ook met leerlingen. Dit jaar hebben we als ook een selectie van extern 

aanbod opgenomen waarvan we denken dat die past bij onze leden.

Maak alvast een keuze, zet de data in je agenda en meld je vooral alvast aan. Houd ook de 

jaaragenda op de VCPS-website in de gaten voor wijzigingen en aanvullingen van ons aanbod! 

Voor alle activiteiten sturen we sowieso 4 weken van te voren nog een gerichte uitnodiging naar 

alle leden. Dat geldt niet voor het externe aanbod. Aanmelden doe je dan direct bij die 

organisatie.

En goed om te weten; voor elk leernetwerk kan op aanvraag een scholingscertificaat worden 

aangevraagd en als er geen kosten vermeld staan, dan past dit aanbod in de reguliere begroting 

van de VCPS en dus binnen de contributiegelden.

We zien uit naar een inspirerend, leerzaam en cultuurrijk nieuw schooljaar, met hopelijk volop 

uitwisseling en ontmoetingen binnen de VCPS.

Hartelijke groet,

Edien Lammers en Astrid Rass

Steunpunt CultuurProfielScholen

info@cultuurprofielscholen.nl 
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INHOUDSOPGAVE

VCPS - aanbod (vanaf pagina 4)
• Antoine Gerrits Award - voor leerlingen

• Kunstbende aanbod - voor leerlingen

• Startbijeenkomst - voor nieuwe cultuurcoördinatoren

• Cultuurkaravaan ‘Profielen in Balans‘ - voor schoolleiders

• Informatiebijeenkomst visitaties 2023 - voor cultuurcoördinatoren en schoolleiders

• Ledenvergadering - voor alle leden

• Cultuurkaravaan - voor alle leden

• Regiegroep - voor alle leden

• LNW Belangenbehartiging en Draagvlak Cultuurprofiel - voor cultuurcoördinatoren en

sectievoorzitters kunstvakken

• LNW Creativiteit - voor docenten kunstvakken en geïnteresseerden in het creatief proces

• LNW Vmbo en Mavo - voor docenten kunstvakken vmbo en mavo

• LNW - ‘reis’- Kunst, toekomst & burgerschap - voor alle leden

• Speciaal aanbod / Congres 2023 - Cultuur en onderwijs in verbinding - voor leden en externen

EXTERN aanbod (vanaf pagina 15)
• Training cultuurcoördinator VO 

• Studio Monchy - voor muziekdocenten

• Technologie en muziekonderwijs - voor muziekdocenten

• All about that voice - voor muziekdocenten

• Art based learning - voor alle kunstvakken en CKV

• Het internet van morgen - voor diverse vakken

• ArtScience - STEAM-trainingen - voor diverse vakken

• Nieuwe canons voor theater- en dansonderwijs - voor theater- en dansdocenten

VCPS - jaaragenda 2022-2023(vanaf pagina 22)                                               



VCPS-aanbod voor leden

Schooljaar 2022-2023
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Antoine Gerrits Award 2023

De Antoine Gerrits Award is de online kunstwedstrijd 

van VCPS voor alle leerlingen in Nederland in het VO 

van 12 – 18 jaar. 

Er kan werk ingediend worden in alle kunstdisciplines, 

ook alle interdisciplinaire uitingen en hybride vormen 

van kunst zijn welkom. 

Zie voor meer informatie de website: 

www.antoinegerritsaward.nl

Data: 2023:

Inzenden ma 13 mrt t/m do 11 mei 2023

Stemperiode vrij 12 mei t/m zo 11 juni 2023

Eind juni 2023 uitslag en uitreiking.

Zegt het voort! 

VCPS voor leerlingen
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http://www.antoinegerritsaward.nl/


VCPS voor leerlingen
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VCPS werkt samen met Kunstbende!

Kunstbende – Vertel het je leerlingen!

Talent spotten en -herkennen vinden wij van 

groot belang om leerlingen te stimuleren en op 

het juiste ontwikkelspoor te zetten. Daarom 

werkt de VCPS waar mogelijk samen met 

Kunstbende. 

Heb jij als docent talentvolle leerlingen in je klas, 

moedig ze dan aan om mee te doen aan 

KUNSTBENDE! De landelijke kunstwedstrijd 

voor jongeren van 12 – 18 jaar in de categorieën: 

Content Creator, Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, 

Muziek, Taal of Theater. 

Voor meer info, data voorrondes en aanmelden 
ga naar: LINK

Kunstbende - Workshops voor members

Kunstbende organiseert (vaak in samenwerking 

met culturele organisaties) gratis workshops voor 

jongeren 13 - 18 jaar in heel Nederland. Zodra 

jongeren member zijn van Kunstbende (dit kan 

gratis door een profiel aan te maken op de site 

van Kunstbende) kunnen jongeren zich inschrijven 

voor één of meer van deze workshops. Het 

workshopaanbod vind je hier. Dit wordt in de 

loop van het schooljaar aangevuld. 

Kunstbende – Workshops op jouw school

Als je het als school leuk vindt dat Kunstbende 

langskomt voor een Take Over of workshop(dag) 

dat kan! Neem hiervoor contact op met Marloes 

Bakema via marloes@kunstbende.nl.

Kunstbende – Meet the industry

Op 15 oktober 2022. Een inspirerende middag 

waarin jongeren die een carrière in de kunst 

ambiëren met de creatieve industry in contact 

worden gebracht. Het is een dag vol workshops, 

masterclasses en panelgesprekken. Onder andere 

ArtEZ is uitgenodigd om met de jonge makers in 

gesprek te gaan over de stap naar het 

Kunstvakonderwijs, ze kunnen een workshop 

volgen over hoe je je als artiest presenteert en in 

gesprek gaat met een management. Daarnaast zijn 

er nog tal van inspirerende gasten en sprekers. 

Voor meer informatie en aanmelden ga naar:  LINK

https://www.kunstbende.nl/wedstrijd
http://www.kunstbende.nl/workshops
mailto:marloes@kunstbende.nl
https://www.kunstbende.nl/workshops/meet-the-industry


VCPS bijeenkomsten

Cultuurkaravaan voor Schoolleiders -

Profielen in balans 

Door Bestuur 

Met schoolleiders van cultuurprofielscholen gaan 

we ons buigen over de vragen: 

Wat zijn de kansen en bedreigingen (inhoudelijk, 

financieel, bemensing, draagvlak, pr) van meerdere 

profielen op een cultuurprofielschool? 

En hoe houd je dit vanuit visie in balans? 

Doel van deze bijeenkomst is om op schoolleider 

niveau met elkaar uit te wisselen en natuurlijk ook 

om nader kennis met elkaar te maken.

Datum: dinsdag 4 oktober, 14.00 – 16.30 u (met 

aansluitend borrel.)*

Locatie: Stedelijke SG Nijmegen

Aanmelden: LINK

*Voorafgaand vindt vanaf 12.00 een lunch en de 

VCPs-ledenvergadering plaats.
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Startbijeenkomst -

voor nieuwe cultuurcoördinatoren

Door Steunpunt

Ben je afgelopen schooljaar of dit schooljaar 

begonnen als cultuurcoördinator op jouw 

school en heb je een schoolbrede opdracht 

t.a.v. het cultuurprofiel, dan is deze bijeenkomst 

voor jou. 

Je maakt kennis met elkaar, de VCPS en het 

Steunpunt en je kunt ons en ervaren cuco’s 

vragen stellen over zaken die je in je taak als 

cultuurcoördinator tegenkomt*. 

Datum: dinsdag 4 oktober, 10.00 – 12.00  u**

Locatie: Stedelijke SG Nijmegen

Aanmelden: LINK

* Wil je meer verdiepend geschoold worden, 

kijk dan naar het externe aanbod van de 

landelijke cultuurcoördinatorentrainingen VO 

op pagina 16.

**Aansluitend vindt tot 14.00 uur een lunch en 

de VCPS-ledenvergadering plaats.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAp-L8DiacwdCB1pEyFcO3qj4HC0V9bvaxiN8ewYtZ9O6_9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9ZT3Bh4V6xQEy7Rh0rD3mM77KcAGmxK5oo7dz8BnSvxDZA/viewform?usp=sf_link


VCPS - bijeenkomsten

Informatiebijeenkomst visitatie 2023

Door Steunpunt

Voor schoolleiders en 

cultuurcoördinatoren van scholen met 

VCPS-visitatie in 2023.

Deel 1: Deze bijeenkomst geeft informatie over 

alle ins en outs van de periodieke visitatie, 

bijvoorbeeld over de documenten en de 

visitatiedag.

Deel II: Ter voorbereiding op deze bijeenkomst 

stelt de school een reflectieverslag op, waarin 

wordt gereflecteerd op de afgelopen 4 jaar - de 

beleidsplanperiode van het cultuurprofielplan. 

Ook stelt de school een ambitiestuk op. Op de 

bijeenkomst presenteert elke school kort de 

stand van zaken en de plannen. Er kunnen vragen 

gesteld worden aan de andere aanwezigen t.a.v. 

knelpunten en aanpak.

Datum: dinsdag 31 januari 2022, 14.00 - 17.00 uur

Locatie: n.t.b.
Aanmelden: LINK
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VCPS-Ledenvergadering

Door Bestuur en Steunpunt

Voor schoolleiders en cultuurcoördinatoren 

van onze lid-scholen.

Agendapunten zijn bijvoorbeeld:

• kennismaking met nieuwe schoolleiders en 

cultuurcoördinatoren

• welkom nieuwe leden

• begroting/ jaarverslag/ beleidsplan

• terugkoppeling regionetwerken

• stand van zaken plannen en ontwikkelingen

• update visitatie en manifest cultuureducatie

• mededelingen

• rondvraag

Data:

- Dinsdag 4 oktober 2022, 13.00 – 14.00 u 

Locatie: Stedelijk SG Nijmegen – hybride 

bijeenkomst. Aanmelden: LINK

- Donderdag 30 maart 2023, 16.00 – 17.00 u -

Locatie: online. Aanmelden: LINK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJy-znJZ5eO8WYnZu1aDkMHZUrld_0Zuei1merzz8O6kaoug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScST2vys2pPfQxFfdixenMl8B4kEiAGJ85b_zwdZTqgcXYX0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpKzKB3f4DLdC_ClIDH4HT5ohThLY6WScgXdRzNha8iZSv6Q/viewform?usp=sf_link


VCPS - bijeenkomsten

Cultuurkaravaan – voor alle leden

Door Steunpunt, soms aangevuld met 
expert van lidschool

De cultuurkaravaan heeft als doel om kennis 

te delen, elkaar te helpen en de contacten 

warm te houden. De cultuurkaravaan kan 

uitgenodigd worden voor een schoolbezoek 

• om input te geven op een vraagstuk van 

de school omtrent het cultuurprofiel

• ter kennismaking met de nieuwe 

schoolleider en/of cultuurcoördinator   

• ter bezichtiging van een nieuw of 

opgeknapt gebouw.

Datum: op aanvraag school

Aanmelden: info@cultuurprofielscholen.nl
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VCPS - Regiegroep – voor alle leden

Door Steunpunt

De regiegroep bestaat uit betrokken 

schoolleiders, cultuurcoördinatoren en 

docenten van cultuurprofielscholen die graag 

meedenken over ontwikkelingen die in gang 

worden gezet vanuit de doelen in het VCPS-

beleidsplan. Leden kunnen ook zelf 

gespreksonderwerpen agenderen*. De 

samenstelling is op basis van open inschrijving 

en wisselend, afhankelijk van het onderwerp. 

* In 2022-2023 wordt de regiegroep vooral 
betrokken bij de werkbijeenkomsten van 
update Visitatie en update Manifest. Houd de 
mail in de gaten.

Datum: vrij 2 dec, 10 - 13 uur, 

Aanmelden: LINK

Datum: do 15 juni, 14 - 17 uur.

Aanmelden: LINK

Locaties: n.t.b. 

mailto:info@cultuurprofielscholen.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwgEGm6Gu7YCrHhURWII1bcfAMdH0XQB_SKuM5E-l9N4MPJA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuQdrspxzcVqL1M353IwxJPMRjdBjWSoPwOSGNZiuh4PtiQ/viewform?usp=sf_link


VCPS - Leernetwerken 

Leernetwerk Belangenbehartiging en Draagvlak Cultuurprofiel

Door Ine de Leeuw i.s.m. Kunst Centraal

Voor wie? - Voor cultuurcoördinatoren en sectievoorzitters kunstvakken.

Inhoud - Hoe zorg je voor het creëren, behouden en verbreden van het draagvlak 

van je cultuurprofiel? Hoe betrek je collega’s en directie meer bij het 

cultuurprofielplan of het sectiewerkplan? En hoe krijg je als cultuurcoördinator en

sectievoorzitter meer voor elkaar op school?

In deze training, met twee fysieke bijeenkomsten en een online bijeenkomst, begeleidt Ine de Leeuw 

(coach en organisatie-adviseur link) je bij het beantwoorden van deze en vooral ook eigen leervragen. 

Want je eigen leervraag en/of schoolsituatie vormen het uitgangspunt. De training is een mooie mix 

van theorie en praktijk, uitwisselen en tussendoor oefenen op je eigen school.

Onderwerpen die aan bod komen:

•  De bouwstenen van draagvlak

•  Krachtenveld en schuivende panelen

•  Rollen en positionering

•  De rationaliteit in ‘de bovenstroom’

•  De dynamieken in ‘de onderstroom’

•  Beïnvloeding, hoe werkt dat en hoe doe ik dat?

Locatie

Kunst Centraal, Bunnik (KC)

Data: vrij 4 nov, 13 - 17 uur (KC), do 1 dec, 13 - 17.00 uur (KC), di 7 feb, 14.00 - 16.00 uur  (online)

Aanmelden tot uiterlijk 12 september: LINK ( Er is ruimte voor max. 15 deelnemers).
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• Casussen

• Oefenen en ervaren

• Uitwisseling praktijkervaringen; intervisie

• Kennisuitwisseling en borging: hoe houd 

je het vast?

• Terugblik, evaluatie

https://www.deleeuworganisatieadvies.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdktUVyc2J41jysEmqQluH4foDhCFHjLjwmqKjzvzaxzyDl4Q/viewform?usp=sf_link


VCPS - Leernetwerken

Leernetwerk VMBO & MAVO

Door Steunpunt, met externe experts

Voor wie? - Voor kunstvakdocenten die 

lesgeven in het vmbo en mavo. 

Inhoud - In deel 1 gaan we behoefteonderzoek 

doen met leerlingen en ervaren we wat dit 

oplevert.  Daarbij gebruiken we design thinking 

methodieken. I.s.m. Wies van Nifterik van 

Zeewaardig Service Design.

In deel 2 bespreken we welke mogelijkheden er 

in de De Nieuwe Leerweg en bij de 

beroepsgerichte leerwegen liggen voor 

(keuze)modules kunstvakken. We laten een of 

meer experts aan het woord en we bestuderen 

een aantal  good practice voorbeelden. 

Datum: 

do 8 december 2022, 10.00 - 16.00 uur

Locatie: n.t.b.

Aanmelden: LINK
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Leernetwerk Creativiteit

Door Marie-Thérèse van de Kamp
i.s.m. Expertisecentrum
Kunsttheorie

Voor wie? - Voor

kunstvakdocenten die 

geïnteresseerd zijn in action-research/ 

praktijkonderzoek naar creativiteit in de klas.

Inhoud - In bijeenkomst 1 herhaalt Marie-

Thérèse de theorie over creativiteit van 

eerdere bijeenkomsten, om de herinnering op 

te frissen en nieuwe leden bij te spijkeren. In 

bijeenkomst 2 ga je op basis van de kennis die 

je hebt over onderzoek uiteen in verschillende

kringen. Je zet in je kring een klein

praktijkonderzoek op en gaat dit uitvoeren in 

de klas. Tussentijds stem je met je 

kringgenoten af. Bijeenkomst 3 wisselen we de 

resultaten uit en denken na over 

vervolgstappen. 

NB: ben je ervaren in het doen van juist

wetenschappelijk onderzoek, en weet je hoe 

verrijkend dit is voor je werkpraktijk? Schrijf je 

dan ook zeker in.

Data: n.t.b. begin schooljaar; 3 dagdelen, eind

september, begin februari en eind maart/begin 

april. 

Aanmelden: LINK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBaF8swYFmTXNpSZ-s4rtbFsn7G2IQKZZnqiXdf8UP74UI5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefaA0HkDM7RZERD_OTTQwIolrDoL4cksIl3b37j-EslkzP8g/viewform?usp=sf_link


VCPS - Leernetwerk Reis 

Leernetwerk Kunst, toekomst & burgerschap Reis
In samenwerking met The Turn Club (Merlijn Twaalfhoven)

Voor wie?
Voor schoolleiders, leerlingen en docenten van de kunstvakken, literatuur, talen, 

zaakvakken en exacte vakken. Maar ook kunstenaars.

Inhoud - In deze tweedaagse ‘reis’ met terugkomdag denken we na over burgerschap voor de 

toekomst(ige) burger. We vragen ons af hoe ik, jij en wij een goede voorouder kunnen zijn en hoe je 

onderwerpen als duurzaamheid, klimaat, migratie, oorlog, natuur en voedselvoorziening, democratische 

waarden, respect, identiteitsontwikkeling en levenskunst op school met collega’s en leerlingen 

bespreekbaar kunt maken. We onderzoeken vanuit welke gemeenschappelijke aanpak met alle vakken je 

de leerlingen optimaal voor kunt bereiden op een wereld die heftig in transitie is. En welke rol de kunst 

hierin kan spelen. Ook vragen we ons af hoe je in het schoolcurriculum schoolbreed ruimte kunt maken 

voor de actualiteit in relatie tot toekomstdenken en wat een geschikte aanpak is om die structureel 

onderdeel te laten zijn van onze lessen.  

Programma: Dit is nog volop in ontwikkeling, dus we mailen zodra er meer bekend is.

Data: periode voorjaar 2023

Kosten: Aan deze bijeenkomsten zijn kosten verbonden.

Heb je interesse of alvast vragen? Laat dit weten via info@cultuurprofielscholen.nl.
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https://turnclub.org/
mailto:info@cultuurprofielscholen.nl


Congres 2023 – Cultuur en onderwijs in verbinding
Door LKCA en Inside Media i.s.m. VCPS-VO en VCPS-PO

Voor PO en VO

Er worden in 2023 drie congresdagen georganiseerd voor VO en PO. Een in Zwolle, Dordrecht en

Nijmegen. Per congresdag staan 4 leerroutes centraal. Je kiest een route en volgt met een groep

deelnemers gedurende de dag gezamenlijk deze themalijn. Doel is verdieping en uitwisseling. Uiteraard

zijn er op elke dag ook VCPS-leden aanwezig om in workshops en presentaties best practices te delen. 

Zodra het programma van de dagen bekend is informeren wij onze leden.

Programma en leerroutes under construction
De inhoud van het programma en ook de leerroutes zullen de komende maanden, juist ook in 

afstemming met de VCPS-PO en VCPS-VO worden bepaald. Mocht je thema’s willen aandragen, hier

goede ideeën voor hebben, mail dan uiterlijk voor 15 september naar info@cultuurprofielscholen.nl.

Data en locaties

Ma 13 februari 2023, Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG)

Di 7 maart 2023, Insula College Dordrecht

Di 28 maart 2023, Meander College Zwolle

Zet de data alvast in je agenda, mail ons jullie ideeën voor het programma, ook als je een

bijdrage zou willen doen, en houd de mailing en ledenbrieven in de gaten.
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mailto:info@cultuurprofielscholen.nl


VCPS - Kennisdeling & 

Ontwikkeling

Heb je een onderwerp dat je graag in een VCPS-bijeenkomst met 

collega’s, inspirerende sprekers, onderzoekers of andere experts 

zou willen uitdiepen. Laat het ons weten. 

Wij kijken dan of dit onderwerp nog dit schooljaar of volgend 

schooljaar kan worden geprogrammeerd.

Mail Edien en Astrid, info@cultuurprofielscholen.nl

Mis je een onderwerp in het VCPS-aanbod?
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mailto:info@cultuurprofielscholen.nl


EXTERN aanbod

Schooljaar 2022-2023
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Extern aanbod
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Meer info en aanmelden: klik op jouw regio.

Regio noord

(Drenthe, Friesland, Groningen);

Do middag en avond, 3 sessies Leeuwaarden

en 3 sessies in Groningen: 

26 jan, 16 feb, 16 maart, 8 juni, 6 juli, 21 sept 

2023

Regio oost

(Gelderland, Overijssel);

14.30 - 17.30 uur, Rozet Centrum Arnhem: 

12 jan, 9 feb, 9 mrt, 6 apr, 11 mei, 1 juni, 29 

jun

Regio west-midden

(Flevoland, Noord-Holland, Utrecht; 

14:30 – 17:30 uur op locaties in Utrecht, 

Amsterdam, Almere (o.v.b.):

6 okt, 3 nov, 8 dec (online), 26 jan, 16 mrt, 

20 apr, 11 mei (online), 1 juni

Regio zuid

(Brabant, Limburg, Zuid-Holland, Zeeland);

19:00 - 21:30 uur op locaties in Noord-

Brabant:

6 okt, 3 nov, 8 dec, 12 jan, 9 feb, 16 mrt, 13 

apr, 11 mei

Training cultuurcoördinator VO -

door provinciale steunfunctie-instellingen

Vorig jaar is er een blauwdruk voor deze training 

voor het VO ontwikkeld op initiatief van provinciale 

steunfunctie-instellingen en LKCA. Hij is vervolgens in 

4 landelijke regio’s als pilot uitgewerkt en aangeboden. 

Komend schooljaar wordt de training opnieuw 

aangeboden. De trainers zijn per regio verschillend, 

waardoor er in de uitvoering kleine verschillen zijn.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en een aantal 

webinars (themabijeenkomsten) met experts waarvan 

er, naar keuze 2 verplicht zijn. De studielast is 

ongeveer 40 uur, waarvan minimaal 20 contacturen. 

Er worden verschillende onderwerpen behandeld die 

nuttig zijn voor je werkpraktijk. Daarnaast is er 

ruimte voor je eigen leervraag en werk je een 

‘beroepsproduct’ uit. Je rondt af met een 

eindpresentatie en ontvangt een certificaat.

Kosten: € 750,- pp. (Informeer bij de steunfunctie-

instelling in jouw provincie naar de 

subsidiemogelijkheden). 

Data en aanmelding: zie kader rechts. 

https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/training-cultuurco%C3%B6rdinator-voortgezet-onderwijs
https://www.cultuuroost.nl/training/cultuurcoordinator-vo/
https://www.cultuureducatieflevoland.nl/diensten/training-cultuurcoordinator-in-het-voortgezet-onderwijs/
https://mocca.amsterdam/training-voor-cultuurcoordinator-cuco-in-het-voortgezet-onderwijs/
https://kunstcentraal.nl/agenda/training-cultuurcoordinator-vo/
https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda/training-cultuurcoordinator-voortgezet-onderwijs-18813


Extern aanbod
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Hexa-spel, open kaart spelen over 
vraagstukken die er toe doen -
door Stefanie Meijer

Voor schoolleiders, cultuurcoördinatoren, 

cultuurcommissies, teams van  

(kunstvak)docenten, schoolleiders en 

andere schoolteams…

… die behoefte hebben aan een gerichte, maar 

ook speelse en verdiepende werkvorm om over 

de cultuuronderwijsvisie, kunst- en 

cultuuraanbod, inrichting leeromgeving, inzet 

van kunstdocenten of welke vraagstuk dan ook 

met elkaar in gesprek te gaan (en hier echt eens 

de tijd voor te nemen!).

Door een dergelijk onderwijsvraagstuk te 

benaderen als een speels ontwerpproces - via 

het Hexa-spel - , kun je gerichter op zoek gaan 

naar ‘waar het om gaat’ en nieuwe verbindingen 

zien tussen thema’s, vakgebieden of persoonlijke 

opvattingen. 

Het Hexa-spel is een creatief en interactief 

bordspel dat onder begeleiding van Stefanie 

Meijer wordt gespeeld. Zij vervult de rol van 

onafhankelijke procesbegeleider. De duur van 

het spel is afhankelijk van vraag en doel.

Hoe werkt het?

Als eerste stap leveren de spelers vanuit 

hun expertise de content voor de hexagon-

kaartjes. Dobbelstenen, zandlopers, 

opdrachtkaarten en een bel zorgen voor 

ontregeling, aanscherping en spelplezier. Zo 

wordt binnen een bepaalde tijd toegewerkt 

naar overzicht, inzicht, een gesprek en 

onverwachte verbindingen. Als het spel is 

gespeeld, bespreken we de uitkomsten en 

vullen de deelnemers een ambitiekaart in 

met een concrete afspraak voor het 

vervolgtraject.  

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Stefanie Meijer. 

Stefanie Meijer is docent drama en ckv, 
mentor en kunstcoördinator, regisseur en 
speler. Zij kan zowel vooraf als in het 
moment faciliteren en handelen vanuit 
creativiteit, verbinding en spel.

Email: stefaniemeijer@xs4all.nl

Website: https://www.stefaniemeijer.nl

https://www.stefaniemeijer.nl/
mailto:stefaniemeijer@xs4all.nl
https://www.stefaniemeijer.nl
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Technologie & Muziekonderwijs -

door ArtEZ Conservatorium Enschede en VLS-
academy

Deze scholing voor muziekdocenten wordt 

gestaffeld aangeboden en start met een 

oriëntatiedag met korte workshops in 

verschillende deelonderwerpen, op 2 niveaus.

Daarna worden meerdere cursussen van 5 

bijeenkomsten aangeboden als vervolg op de 

deelonderwerpen, in 2 niveaus, waarvan telkens 

één dagbijeenkomst op ArtEZ Conservatorium 

Enschede en 4 online avondbijeenkomsten van 

19.30 – 21.00 uur.

Datum: Oriëntatiedag: za 5 nov. 2022, 10-17 uur

Locatie: Conservatorium Enschede

Kosten: aan dit traject zijn kosten verbonden.

Aanmelden tot 1 september en info: Link

Studio Monchy -

door St. Monchy i.s.m. Akoesticum Ede

In een intensief traject voor muziekdocenten van 3 

weekenden en een aantal intervisie- en terugkomdagen 

brengt Studio Monchy voorlopers op het gebied van 

muziekeducatie- en participatie bijeen en creëert een 

veilige, uitdagende en inspirerende omgeving om samen 

te werken aan vraagstukken en oplossingen binnen het 

werkveld en de maatschappij. Studio Monchy gelooft in 

“lifelong learning” en is geënt op de vraag van Peter 

Renshaw “Why do you do what you do?”. Het is een 

innovative playground voor 

muziek(onderwijs)professionals om artistiek 

leiderschap vorm te geven en de maatschappelijke 

impact te vergroten. Lees hier meer over Studio 

Monchy.

Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van 

Maite van der Marel, i.s.m. met (o.v.b.) Jeffrey Noordijk, 

Carmen Hovestad, Rohan Poldervaart en Allerd van 

den Bremen.

Data*: start oktober 2022 met intakegesprekken

Locatie: Akoesticum Ede

Kosten: aan dit traject zijn kosten verbonden.

Aanmelden: Link
*Online Q&A woe 14 sept, 19.30 - 20.30 uur, 

aanmelden: Link

https://vls-muziekdocenten.nl/aanmelding-nascholing-5november/
https://www.wimdemonchy.nl/wim-de-monchy-academie/
https://studiomonchy.nl/aanmelding
https://studiomonchy.nl/events
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All about that Voice! -

door Music+ Academy

All about that Voice! (#AATV) is de jaarlijkse 

inspiratie-/scholingsdag voor muziekdocenten 

van de Music+ Academy rondom zingen met 

jeugd, een dag speciaal voor muziekdocenten uit 

het vo, koordirigenten, muzikaal leiders en 

zangcoaches die werken met jeugd vanaf 12 jaar.

Datum: vrij 7 oktober 2022, 10  - 17 uur

Locatie: MCO Hilversum

Kosten: € 273,- pp.

Aanmelden en info: Link

Art Based Learning –

door Dian Langenhuijzen

Voor docenten kunstvakken en CKV.

In deze scholing van 3 a 4 bijeenkomsten 

onderzoeken de deelnemers hoe de aanpak van 

Art Based Learning (Jeroen Lutters, 2013) past 

in het eigen lesaanbod en de kunstbeleving van 

leerlingen en collega’s kan verdiepen. Waarbij de 

centrale vraag gericht is op hoe kunst de 

autonomie, creativiteit, verbeeldingskracht en 

persoonlijke ontwikkeling versterkt.

De invulling van dit aanbod is in ontwikkeling en 

ook data, locatie en kosten moeten nog worden 

bepaald. Houd daarom je mail in de gaten.

Heb je interesse of alvast vragen? Mail 

info@dianlangenhuijzen.nl

https://www.musicplusacademy.nl/scholing-en-inspiratie/all-about-that-voice/
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Het internet van morgen 

door ArtechLAB (AHK)

In deze tweedaagse nascholing – voor docenten 

kunst, informatica, natuurkunde, 

maatschappijleer en burgerschap - ontdek je hoe 

het huidige internet in elkaar steekt, voor welke 

dilemma’s we staan, en hoe we die op basis van de 

kunstpraktijk van hedendaagse makers verder kunnen 

onderzoeken en verbeelden met leerlHoe maken we 
het internet van morgen eerlijker, mooier en 
duurzamer?
ingen in het PO en VO vanuit de vraag:

Je verdiept je in strategieën om maatschappelijke 

problemen rondom het fenomeen “het Internet” aan te 

kaarten. Je leert lessen ontwikkelen geïnspireerd op 

artistieke en maatschappelijke bronnen, die tevens 

aansluiten bij de leefwereld en cultuurbeleving van jouw 

doelgroep. Dit doen we op basis van een model dat is 

gebaseerd op de theorie van authentieke kunsteducatie 

(Heijnen, 2015). Je krijgt toegang tot een grote 

collectie voorbeelden van kunstwerken rondom het 

thema Internet die zich bevinden op het snijvlak van 

wetenschap en technologie. Je gaat vooral veel praktisch 

aan de slag en  leert de basis van programmeren.

Je gaat naar huis met een uitgewerkt ArtScience lesplan 

waar je meteen mee aan de slag kunt!

Data: vrij 4 en za 5 november 2022 in Amsterdam

Kosten: €575,- pp, met duokorting (kunst- en 

betadocent van dezelfde instelling) €425,- pp. 

Aanmelden en meer informatie: Link

ArtScience – STEAM* trainingen 

door ArttechLAB (AHK)

Voor teams van docenten van de kunstvakken 

en bètavakken. 

Je krijgt in deze training tools om reeds ontwikkelde 

STEAM-lessen voor de onderbouw te geven in je eigen 

lespraktijk en je leert over de achtergronden van de 

STEAM-didactiek zodat je ook zelf STEAM-lessen kunt 

ontwikkelen.

Data**: Vrij 7 en vrij 28 oktober 2022, 15 tot 18 uur.

Locatie: AHK LearningLab, Amsterdam

Kosten: € 300,- pp.

Aanmelden en info: Link

*STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, 

Arts, Mathematics.

**Deze training wordt ook door KunstLOC Brabant 

aangeboden. Data zijn nog niet bekend.
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https://www.breitner.ahk.nl/opleidingen/bij-en-nascholing/artechlab-amsterdam/
https://www.artslovesciences.com/news/steam-trainingen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs/
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Onderzoeks- en professionaliseringstraject 

Nieuwe Canons voor het theater- en 

dansonderwijs.

door Breitner Academie, Fontys Academie voor 
Theater en KunstLOC Brabant

Voor max. 20 docenten theater en dans en max. 

10 4e jaars theater- en dansstudenten van FHK.

Je benadert je docentschap als docerend maker 

vanuit het thema ’Nieuwe Canons’. Welke theatrale 

en dansante vormen vinden we buiten de gevestigde 

theater- en dansinstituten en hoe zouden die jouw 

onderwijs kunnen inspireren?

Begeleiding door lectoren Emiel Heijnen en Melissa 

Bremmer van AHK en theatermakers van Dox.

4 bijeenkomsten op woensdag met afsluitende 

artistieke presentatie.

Data: 

21 sept. / 12 okt / 16 nov / 14 dec - allen 17 - 21 

uur; 

25 jan 2023, 17 - 21 uur, 19.30 - 21.00 voor publiek. 

Locatie: Fontys Hogeschool voor de Kunsten 

Tilburg

Kosten: 250,- incl. maaltijd.

Meer info en aanmelden: Link

Er is maximaal ruimte voor 20 theaterdocenten en 

10 theaterstudenten. 21

https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/nieuwe-canons-36165


VCPS-jaaragenda 

Schooljaar 2022-2023
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VCPS Jaaragenda 2022-2023* 
stand 5-10-2022
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* Data kunnen soms wijzigen en er komen misschien lezingen bij. Check daarom altijd onze website www.cultuurprofielscholen.nl

‘VCPS-jaaragenda’ of mail info@cultuurprofielscholen.nl.

http://www.cultuurprofielscholen.nl/
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‘Wij gaan voor rijk kunst- en cultuuronderwijs voor alle leerlingen in 
Nederland en voor leerlingen op onze scholen in het bijzonder.’

MISSIE VCPS


