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Cultuurbegeleider 
De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider is een 1,5 jaar durende opleiding die je als vervolg op de icc-
cursus kunt volgen. De opleiding bestaat uit vijf modules die je in het eerste jaar volgt: 

• Inhoud en samenhang cultuuronderwijs 

• Beleid, omgeving en randvoorwaarden 

• Inhoudelijke kennis van cultuuronderwijs 

• Ontwikkelen van leerlijnen 

• Implementatie en coaching van collega’s 
Tijdens het laatste half jaar doe je praktijkonderzoek op jouw school. Lees hier meer over de inhoud 
van de opleiding.  
 
De opleiding is gevalideerd voor 420 registerpunten. Veelal kom je na het volgen van de opleiding in 
aanmerking voor een LB-schaal, omdat je voldoet aan de SBL-competenties met taakverzwarende 
elementen.  
 
Sinds oktober 2017 heeft het ministerie van OCW een subsidieregeling voor het volgen van de 
opleiding. Met de subsidie krijg je lesgeld, boeken en 72 vervangingsuren vergoed. Lees hier meer 
over de subsidie. De subsidieregeling loopt tot 2021.  
 
In 2018-2019 kun je de opleiding in Zuid-Holland volgen bij: 

• Thomas More Hogeschool in Rotterdam, start in oktober 2018.  

• Hogeschool INHolland in Dordrecht, Den Haag of Rotterdam, start op woensdag 31 oktober 
2018.  

• Hogeschool Leiden.  
 
Vakspecialist muziek 
Met de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek verdiep je je in muziekeducatie voor het primair 
onderwijs. De opleiding duurt een jaar en bestaat uit vijftien bijeenkomsten, de totale 
studiebelasting is 200 uur. Je gaat aan de slag met zingen, bewegen, muziek vastleggen, spelen, 
luisteren en muziekeducatie. De opleiding is gevalideerd voor 200 registerpunten. In 2018-2019 kun 
je de opleiding in Zuid-Holland volgen bij: 

• Hogeschool INHolland in Den Haag, start op woensdag 10 oktober 2018 voor €1975. 

• Thomas More Hogeschool in Rotterdam voor €750 dankzij een subsidieregeling. Bij 
aanmelden voor 15 juli 2018 kost de opleiding slechts €600.  

 
Vakspecialist drama 
In de post-hbo opleiding Vakspecialist drama dompel je je onder in de wereld van theater. Je gaat 
aan de slag met werkvormen, spelervaringen in bewegingen, taal en theater, lessenseries opzetten, 
werken met methodes en begeleiding. De opleiding duurt en jaar en bestaat uit vijftien 
bijeenkomsten, de totale studiebelasting is 200 uur. De opleiding is gevalideerd voor 200 
registerpunten. In 2018-2019 kun je de opleiding in Zuid-Holland volgen bij: 

• Hogeschool INHolland in Den Haag of Rotterdam, start op woensdag 3 oktober 2018 voor 
€1975.  
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