Nascholing
Muziekdocenten
in het Speciaal
Onderwijs
Cultuurdocent
primair onderwijs

Muziekdocenten in het SO goed voorbereid aan de slag!
Tientallen scholen voor Speciaal Onderwijs gaan de komende jaren in het kader van de Impuls
Muziekonderwijs intensief met muziek aan de slag. Kwalitatief goed muziekonderwijs bieden in het
Speciaal Onderwijs blijkt extra uitdagingen met zich mee te brengen. Om muziekdocenten hier goed
op voor te bereiden hebben Tamino en Plein C een speciaal nascholingsprogramma ontwikkeld. De
drie onderdelen van deze nascholing zijn los of als geheel te volgen.
1. Basiskennis over het speciaal onderwijs
Onderwerpen: de verschillen tussen de verschillende clusters, sbo, so en vso / welke typen leerling
kom je er tegen / wat zijn de meest voorkomende
leer- en gedragsstoornissen en hoe ga je daarmee
om? Theoretische kennis wordt afgewisseld met
visueel materiaal en interactieve werkvormen.
De bijeenkomst duurt 2,5 uur en kost € 35,2. Muziek in het speciaal onderwijs
Deze bijeenkomst is bedoeld voor muziekdocenten, coördinatoren en scholen voor speciaal
onderwijs die in samen aan de slag willen met de
Impuls Muziekonderwijs. Onderwerpen: hoe wordt
muziekonderwijs vormgegeven in het speciaal
onderwijs/ presentaties van bestaande muziekprojecten / verbinding binnen- en buitenschools
muziekonderwijs.
De bijeenkomst duurt 2,5 uur en kost € 35,-

3. Praktisch aan de slag met muziek in het
speciaal onderwijs
Deelnemers ontwikkelen vanuit de eigen lespraktijk muzieklessen die aansluiten bij het niveau van
de leerlingen. Er is aandacht voor pedagogischdidactische vaardigheden, structuur en veiligheid,
goede feedback, differentiatie en de samenwerking met de leerkracht.
Deze training bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5
uur, plus een stage van zes lessen, en kost
€ 140,Meer informatie
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Tanja van Dijk van Stichting Tamino:
t.vandijk@stichtingtamino.nl of
Ellie van den Bomen van Plein C:
ellievandenbomen@pleinc.nl

Deze cursus is onderdeel van de Nascholing Cultuurdocent
in het primair onderwijs en is ontwikkeld door Plein C en Tamino.
Deze nascholing komt tot stand met financiële steun van het
Fonds voor Cultuurparticipatie.

