Definities bij de Routekaart Cultuureducatie Groningen:
Cultuureducatie
Doelbewust leren over en met kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, zowel binnen
als buitenschools.
ICC’er
De cultuurcoördinator (ICC'er) op de basisschool is de spil voor goed cultuuronderwijs voor
ieder kind op school. De cultuurcoördinator maakt en houdt iedereen enthousiast voor
cultuur en creativiteit in de klas en is de verbindende schakel tussen school en culturele
omgeving.
Netwerk cultuuronderwijs
Een gemeentelijk of bovenschools netwerk bestaande uit bijvoorbeeld ICC’ers, om
cultuuronderwijs vorm te geven.
Cultuurmenu
Met het Cultuurmenu maken leerlingen van het primair onderwijs kennis met professionele
kunsten. Theater, dans, literatuur, beeldende kunst, film, muziek. Ook is er aandacht
voor media en erfgoed. In het Cultuurmenu wordt lesmateriaal aangeboden waarmee
kunstontmoetingen kunnen worden voorbereid om met leerlingen te praten en te werken
over kunst.
Podiumplan
Binnen het Podiumplan maken leerlingen van het primair onderwijs kennis met professionele
podiumvoorstellingen. Denk hierbij theater, dans en muziek. Deze kunstontmoetingen
kennen vooral een receptief karakter, daarmee wordt bedoeld dat het gaat om het kijken en
luisteren naar voorstellingen. De leerkrachten ontvangen voorafgaand aan de voorstellingen
lesmateriaal ter voorbereiding op de voorstelling. Met het lesmateriaal gaan kinderen in de
klas actief, onder begeleiding van hun leerkracht, aan de slag. Van contact naar verdieping.
Culturele Mobiliteit
Culturele Mobiliteit helpt scholen om te reizen naar Groninger Museum en Groningse
erfgoedbestemmingen en daar deel te nemen aan een programma. Het project ondersteunt
scholen bij de organisatie van het bezoek en het vervoer. Een leerkracht kan kiezen uit een
bezoek met de Kunstbus of met de Erfgoedbus en reist eenvoudig en betaalbaar naar een
instelling in de stad of provincie Groningen.
Erfgoedtrajecten
Doelbewust leren over en met materieel en immaterieel erfgoed via gerichte instructie, zowel
binnen als buitenschools. Daarbij doen leerlingen aan de hand van sporen uit het verleden
kennis en vaardigheden op en ontwikkelen zij inlevingsvermogen en persoonlijk, cultureel en
historisch bewustzijn.
Cultuurcoach
De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur en verbindt cultuur met andere sectoren in
de gemeente. De cultuurcoach kan in dienst zijn bij de gemeente, maar bijvoorbeeld ook bij
een culturele instelling. Het rijk en de gemeente financieren de cultuurcoach. Op 1 januari
2019 wordt de regeling hiervoor aangepast. Er komt meer budget beschikbaar en de
doelstellingen zijn verbreed. Naast het primair onderwijs, kunnen cultuurcoaches vanaf 2019
ook aan de slag in andere sectoren zoals zorg, welzijn of het mbo.

