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Joehoe! Pas jij ook niet in een hokje? Dan pas je vast goed bij ons! Wij zoeken creatieve workshopcoaches 
voor het basisonderwijs. Weet jij alle leerlingen door het creatieve proces te coachen en zie je wat ze 
nodig hebben? Ben je zelf kunstenaar of maker en heb je ervaring in het onderwijs, lees dan door!

Kopa?
Kopa maakt al 10 jaar de wereld een beetje mooier met creatieve concepten. We maken verschil 
in deze drie gebieden; op scholen, in de wijk en in de wereld. We zijn een stichting met een 
ondernemende werkwijze. Bij ons kan veel, initiatief wordt beloond met ruimte. Op dit moment 
werken we veel in het basisonderwijs. We begeleiden scholen en de teams van leerkrachten bij het 
zelf dragen en uitvoeren van uitdagende kunstlessen. Dat doen we onder andere door het geven 
van voorbeeldworkshops, het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn creatief vermogen, genaamd 
‘PIONIER!’ en het trainen van de teams leerkrachten. 

wie ben je?
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! 
Onze heldin Pippi Langkous zei het al. Met een onderzoekende en open houding pak je alles aan. 
Je bent zelfstandig en enthousiast met een gezonde dosis oplossingskunst. Je schrikt niet van plotse 
verassingen, planningen die veranderen of materiaal dat niet werkt zoals het bedacht was. Je durft 
zelf te proberen en geeft mede daardoor ook het vertrouwen aan de leerlingen om ook lekker te gaan 
maken. In een klas zie je de leerlingen, je begeleidt ze door hun eigen creatieve processen en weet 
frustratie om te buigen naar een leermoment. We streven naar diversiteit in ons team. Iedereen is 
anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog beter team te zijn. Daarom zijn we 
benieuwd naar wie jíj bent! 

wat doe je?
Als workshopcoach ben je onderdeel van onze pool creatieve coaches. Je geeft creatieve lessen 
beeldend en digitale media van PIONIER! aan klassen in het basisonderwijs. De planning van de 
workshops zal altijd in goed overleg gaan. 

wat we vragen
• ervaring in het geven van creatieve lessen aan kinderen, een achtergrond in kunst en/of   
 vormgeving is een pré.
• rijbewijs met eigen vervoer is een pré.
• beheersing van het Nederlands.
• op oproepbasis, freelance of pay-rolling beide mogelijk.
• op korte termijn woonachtig in regio Utrecht 
• vanaf 2021 ook in andere regio’s, reageer dus gerust alvast!

je reactie?
Mail je sollicitatie met motivatie, CV vóór 31 augustus naar linda@kopakan.nl. Vragen stellen kan 
telefonisch, bel na 10 augustus met Linda op 06-40813116. 

meer over ons:
Website PIONIER!: www.ikpionier.nl
Website Kopa is tijdelijk niet bereikbaar, je vindt ons wel op Linked-IN of Facebook.  


