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Mocca Academie: ICC-Cursus 
 
Wanneer 
ICC-Cursus 2020/2021 
De eerste ICC-cursus van het schooljaar start op woensdag 21 oktober 2020. De tweede 
cursus begint op donderdag 21 januari 2021. De lestijden van beide cursussen zijn van 14.30 
uur tot 17.30 uur. 
 
ICC I 
woensdag 21 oktober 2020 
woensdag 4 november 2020 
woensdag 18 november 2020 
woensdag 2 december 2020 
woensdag 6 januari 2021 
woensdag 27 januari 2021 
woensdag 10 februari 2021 
woensdag 3 maart 2021 
woensdag 7 april 2021 
woensdag 26 mei 2021 
 
ICC II 
donderdag 21 januari 2021 
donderdag 4 februari 2021 
donderdag 18 februari 2021 
donderdag 4 maart 2021 
donderdag 1 april 2021 
donderdag 15 april 2021 
donderdag 29 april 2021 
donderdag 20 mei 2021 
donderdag 3 juni 2021 
donderdag 24 juni 2021 
 
Waar 
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten op inspirerende culturele plekken zoals musea en 
theaters in Amsterdam. Daarbij maak je ook kennis met de educatieve afdelingen. 
Onderdeel van de cursus is een individueel werkbezoek waarbij je persoonlijk op een 
instelling inzoomt. Zo kun je goed voorbereid keuzes maken voor samenwerkingspartners 
met wie je een cultuureducatieprogramma vorm wil geven. 
 
Voor wie 
ICC’ers zijn mensen die affiniteit hebben met kunst en cultuur en die dit naar een hoger 
niveau willen tillen op school. De ICC-cursus is voor leerkrachten en andere hbo-opgeleide 
medewerkers uit het primair en speciaal onderwijs. 
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Wat leer je 
Je leert hoe je cultuureducatie op school kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Je 
ontwikkelt een cultuurplan, krijgt tips en tricks voor het verstevigen van het draagvlak in het 
team en krijgt advies voor het coördineren van het cultuurprogramma op school. Als ICC’er 
word je uitgerust met een pakket aan kennis waarmee je een onmisbare rol vervult in het 
zichtbaar maken en verankeren van cultuureducatie. 
 
Studiebelasting 
De studiebelasting is ongeveer vier uur per week in de weken dat je geen lessen hebt. In het 
voorjaar of de zomer van 2021 sluit je de cursus af met een certificaat. 
 
Kosten 
€900, inclusief cursusboek en lesmateriaal. 
 
Subsidie 
In 2020-2021 is deze cursus kosteloos voor leerkrachten in het Amsterdamse onderwijs 
dankzij een subsidie uit Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van de rijksoverheid. 
Voorwaarde is wel dat je de cursus met goed gevolg aflegt. Door ‘ja’ aan te vinken op het 
aanmeldformulier bij de vraag Wilt u in aanmerking komen voor subsidie uit Cultuureducatie 
met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie, vraag je deze subsidie automatisch aan. 
Ook kun je voor de cursus de Amsterdamse Lerarenbeurs inzetten. 
 
Voorwaarden 
Op alle bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de Mocca Academie van 
toepassing. Bekijk de website vwww.mocca.amsterdam voor de algemene voorwaarden.  
 
 
 
 


