
Contact

Adres

Stichting Kopa
Opaalweg 39 
3523 RK Utrecht
Nederland 

Telefoon

Linda:  06 -  40813116

Manja: 06 - 24660483
 

Online

Algemeen: info@kopakan.nl
Twitter - Insta: @kopa_kan
Website:  www.kopakan.nl
Facebook Kopa Kunsteducatie

Stichting Kopa en haar activiteiten in 2017.

Kopa

JAARVERSLAG
 
2017



Stichting Kopa
Verslag 2012-2016-

Version: v1 // 2018

WELKOM, DANK DAT 
JE DE TIJD NEEMT! 
 

Dit is het verslag van onze activiteiten en resultaten van 

2017.
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2017 zou een jaar worden om te vertragen… Om 
ruimte te nemen om uit te zoomen, tijd te nemen om te 
reflecteren en richting te bepalen. Dat hebben we niet 
lang volgehouden. Vertragen is niet iets wat ons goed 
af gaat – voor we er erg in hebben ontstaan in die 
vrije ruimte ideeën die we het liefst dezelfde dag nog 
realiseren.

Dat wil niet zeggen dat we geen richting bepaald 
hebben. We hebben bijvoorbeeld onderzocht of 
een stichting de meest passende rechtsvorm is bij 
de ambities die we hebben. Het antwoord is ja. Het 
aantreden van nieuwe bestuursleden en de wens om de 
zakelijke en juridische kant van onze idealen ook goed 
te regelen was aanleiding tot een zelf audit. Zo weten 
we zeker dat we alles goed hebben vastgelegd en 
weer klaar zijn voor onze toekomst
Linda en Manja hebben naast gezamenlijke idealen 
binnen de stichting ook persoonlijke ambities. Dit 
zie je terug in de cursussen die zij volgen. Linda 
ontwikkelt zichzelf binnen een uitdagend persoonlijk 
leiderschapstraject genaamd 9on. Manja volgde de 
train de trainer ICC, de summerschool ludodidactiek 
en doet de train de trainer ‘de moed om te falen’. De 
specialisaties vullen elkaar aan en passen binnen de 
ontwikkeling van Kopa.

Kortom, we zijn volop in beweging. Met helderheid in 
de structuur en organisatiekant, bruisend van de ideeën 
voor onderwijs innovaties en een deur die zich opent 
naar een Europees netwerk blikken we terug. 

Als ons verhaal vragen oproept, of je inspireert om een 
project op te zetten schroom dan niet om contact op te 
nemen. De koffie staat klaar en we verkennen graag 
wat de mogelijkheden zijn. 

WELKOM IN DIT 
JAARVERSLAG 
2017!
“‘“Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand 

kwam die dat niet wist!”’“ 

Kopa in 2017

In cijfers:

1 x inspiratiemiddag 

4 x deelname conferenties

12 x docententraining

24 x co-teaching in de klas

528 uren inzet leerkrachten
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WAAR STAAN 
WE VOOR?

Kopa gaat voor creativiteit. Maar 
wat is dat eigenlijk? 
Creativiteit is meer dan iets 
moois maken. Het is ook buiten 
de kaders denken, verbindingen 
leggen en mogelijkheden zien. 
Kern van creativiteit is voor ons 
dan ook durven proberen, mogen 
falen en van daaruit weer nieuwe 
ideeën laten ontstaan. Creativiteit 
is de basis van onze activiteiten 
en zowel doel als middel. Kopa 
gelooft namelijk dat van het 
ervaren van je eigen creativiteit 
een enorme kracht uitgaat, die je 
leert in mogelijkheden te denken en 
stimuleert om je eigen leven vorm te 
geven.

We willen de wereld graag 
een beetje mooier maken. Het 
gereedschap dat we daarbij 
gebruiken zijn werkvormen uit de 
kunst, mode en creatief vermogen. 
Hiermee ondersteunen we 
basisscholen bij het ontwikkelen 
en realiseren van procesgericht 

cultuuronderwijs, verbinden 
we generaties door Europese 
kunstenaars uit te nodigen,  brengen 
we het kleermakersvak over op 
kwetsbare jongeren in Malawi 
en stimuleren we verbinding en 
ondernemerschap in het project 
Imbali. 

In de statuten staat het als volgt:
De stichting heeft ten doel: het 
verbinden van professionals in 
de kunsteducatie, het onderwijs, 
culturele instellingen en 
maatschappelijke initiatieven, 
waarbij de stichting staat voor 
coöperatie, participatie en 
emancipatie door middel van kunst 
en creativiteit; het initiëren van 
samenwerking tussen genoemde 
professionals met als doel
het ontwikkelen van kwalitatief 
hoogwaardige projecten; het 
inzetten van verschillende 
kunstdisciplines, waarbij de stichting 
zich richt op kinderen, jongeren en 
kwetsbare volwassenen.

Algemene gegevens: • KVK nummer: 54490235
• RISN: 857325427
• Bank: NL 10 TRIO 0254652697
• Juridische structuur: Kopa is een stichting zonder   
 winstoogmerk en bezit de culturele ANBI-status.
• E-mail: info@kopakan.nl
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ORGANISATIE

Bestuur en directie

Hoe Kopa zich organiseert

De bestuursleden van Kopa zetten zich belangeloos in voor 
de stichting, omdat zij overtuigt zijn van het belang van 
creativiteit en het verschil dat Kopa kan maken. Vanuit hun 
persoonlijke expertise houden ze toezicht en adviseren de 
organisatie. Voor actuele informatie over het bestuur en 
relevante nevenfuncties verwijzen we u graag naar onze 
website.

De projectleiding en dagelijkse organisatie wordt verzorgd 
door de directie. Zij leggen hierover verantwoording af aan 
het bestuur. 

Bestuur 2017:

Tot 12-2017

• Bestuur, voorzitter: Maaike Borsboom
• Bestuur, penningmeester: Mayke Vaarwerk
• Bestuur, secretaris: Jorien Waanders
• Bestuur, algemeen lid 1, Jan ter Heide

vanaf 12-2017

• Bestuur, voorzitter: Olga van Riel
• Bestuur, penningmeester: Mayke Vaarwerk
• Bestuur, secretaris: Jorien Waanders
• Bestuur, algemeen lid 1, Diane Frenay
• Bestuur, algemeen lid 2, Jan ter Heide
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Olga van Riel
Voorzitter Kopa

Ik vind het een eer om Linda en 
Manja met raad en daad bij te  
mogen staan. 

In een wereld waar vaak nadruk ligt op intellectuele prestaties 
is gelukkig steeds meer ruimte voor verbeelding, fantasie en 
creativiteit. De waarde hiervan wordt helaas nog onderschat. 
Onterecht, het is essentieel om in de complexe maatschappij 
verbindingen te zien en samen te beleven. 

Kopa groeit en het bestuur groeit mee.

In december 2017 hebben we Olga en 

Diane mogen verwelkomen en afscheid 

genomen van onze voorzitter Maaike 

Borsboom.

Profiel bestuursleden

Voor alle functies:
• Liefde voor cultuur en creativiteit
• Breed netwerk - ambassadeur voor stichting
• Kritisch - adviserend en toezichthoudend
• Optimist - verwondering en pionieren 
• Sparringspartner – meedenken over    
 mogelijkheden
• Ervaringsdeskundige – vanuit eigen kennis en  
 kunde bijdragen aan groei stichting

En verder

Voorzitter
• Bewaker van vergaderingen, lijnen en doelen

Penningmeester
• Correct en precies op cijfers

Secretaris
• Verslaggever vergaderingen

Algemeen bestuurslid 1
• Vetrouwenspersoon
• Klachtafhandelaar

Algemeen bestuurslid 2
• Inspireert en denkt mee.

‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even 
onbeperkt als erbuiten.’

Jules Deelder
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STICHTING
BESTUUR 2017

Vijf gedreven professionals die 

samen het toezicht houden op de 

activiteiten van Kopa.
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Olga van Riel

Voorzitter  |  Sinds: 2017 - 1e periode  |  Aftreden/verlenging 2020

Mijn carriere als (freelance) arbeidsjurist, loopbaancoach, trainer en 
auteur-in-spe was niet mogelijk geweest zonder de fantastische kunst 
en cultuureducatie op mijn basisschool. Dat gaf mij de ruimte en het 
vertrouwen om mijn eigen pad te kiezen. Kopa zet zich onder meer voor de 
leerling van nu, zodat ze klaar zijn voor de wereld van morgen. 

Mayke Vaarwerk

Penningmeester  |  Sinds: 2012 - 2e periode |  Aftreden/verlenging 2018

In het dagelijks leven ben ik administrateur bij Triodos Investment 
Management, een dochter van Triodos Bank. Hier heb ik al veel ervaring 
opgedaan in het voeren van verschillende administraties en het opstellen 
van rapportages en financiële overzichten, daarnaast volg ik de opleiding 
HBO SPD (Accountancy), deze hoop ik 2018 af te ronden.

Jorien Waanders

Secretaris  |  Sinds: 2016 - 1e periode |  Aftreden/verlenging 2019

Programma manager en adviseur in de culturele sector. Cultureel 
antropoloog en binnenkort Master of Bussiness Administration.
Sinds vijf jaar leid ik een landelijk collectief van jonge dichters en spoken 
word artiesten: Poetry Circle Nowhere.

Diane Frenay

Alg. bestuurslid 1 |  Sinds: 2017 - 1e periode |  Aftreden/verlenging 2020

Kunst levert een belangrijke bijdragen aan de individuele en collectievie 
ontwikkeling. Kunst nodigt kinderen uit tot spelen, experimenteren, tot 
ontdekken wat je niet kunt weten. Samen met een aantal mensen en 
organisaties werk ik voortdurend aan mijn missie: Het versterken van de rol 
van kunst en de positie van kunstenaars in samenleving en organisatie. 

Jan ter Heide

Alg. bestuurslid 2 |  Sinds: 2014 - 2e periode |  Aftreden/verlenging 2020

35 jaar ervaring als docent modevorming aan het ROC van Twente in 
Enschede. Naast het lesgeven begeleidde ik ook leerlingen tijdens hun 
stages in binnen- en buitenland. Ik heb veel ervaring in het opzetten van 
internationale mode- en textielprojecten.
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leerlingen gebeuren. Door onze kunstlessen krijgen 
kinderen de ruimte om zichzelf elke keer weer op 
nieuw te herontdekken en te laten zien.  Als ras-
optimist wil ik veel bereiken, mijn ideeën uitvoeren en 
andere mensen raken en vooruit helpen. Ik ben trots 
op al onze projecten. Elke dag mag ik weer mooie 
ideeën verwezenlijken of bijdragen aan positieve 
veranderingen. Soms heel klein en persoonlijk en 
soms op grotere schaal, als we ruimte creeeren in het 
onderwijs voor kinderen die anders leren of net als ik 
eigenwijze dromers zijn.

DIRECTIE
KOPA

EVEN VOORSTELLEN...
Als kind ben ik altijd een dromer geweest, eigenwijs 
en ongeduldig. In de les opletten was niet mijn sterkste 
kant, maar als ik dan eens zelf wat mocht verzinnen en 
maken, dan ging ik ‘aan’. In mijn werk nu zie ik dat bij 

Vanaf mijn tiende zat ik wekelijks met rode wangen 
van de concentratie op tekenles. Tegenwoordig teken 
ik als beeldend kunstenaar niet alleen met potlood en 
pen maar ook met schaduw. In mijn werk voor Kopa 

komen verschillende passies bij elkaar. Ik prijs me 
gelukkig dat ik door de projecten die we initiëren mijn 
blik op de grote lijn kan houden en toch ook met mijn 
handen in de klei sta. Dat ik het ene moment in een 
kring kleuters zit en diezelfde week met leerkrachten 
of beleidsmakers werk. Die veelzijdigheid, daar word 
ik blij van. Creativiteit gaat voor ons niet alleen over 
de mooiste tekening kunnen maken, het gaat over 
blikwisselingen, durven experimenteren en verbindingen 
leggen. Verbindingen tussen vakgebieden, talenten en 
mensen. Daar ga ik voor.

Linda Rosink Manja Eland
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Samenwerking is de basis voor Kopa. Dat is ook waar onze naam aann 
ontleend is: Coöperatie. Manja en Linda klikten vanaf het eerste project 
waarbinnen ze samenwerkten, een mooi voorbeeld van 1+1=3.

We hebben in 2012 

Kopa opgericht 

vanuit een 

krachtige visie en 

drive om samen 

mooie projecten te 

kunnen opstarten
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o Dagelijkse leiding stichting - fondsenwerving - concept    
 ontwikkeling - vormgeving - trainer/coach

•	 Artistiek	en	zakelijk	leider:	Linda	Rosink
o Projectleiding CMK - Artshake - Imbali - Malawi 
o Algemene taken: Organisatie ontwikkeling -  financieel beheer
o Specialisatie: Identiteit - strategisch verbinder - inclusiviteit -   
 mentor ondernemerschap 

•	 Artistiek	en	inhoudelijk	leider:	Manja	Eland
o Projectleiding CMK 
o Algemene taken: Inhoudelijke ontwikkeling en verantwoording  
o Specialisatie: Ludodidactiek - visueel samenvatten - moed om te   
 falen - icc-trainer

Taakverdeling
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JUBILEUM
Vijf jaar Kopa!

Januari 2017 vieren we een jubileum: al vijf jaar realiseert Kopa impact 
met creatieve projecten! Om bij dit moment stil te staan, ontwerpen Linda 
en Manja een jubileumkrant. Als je de krant los haalt kan je alle spreads 
als een lang landschap achter elkaar leggen. Een kriebellijn leidt je langs 
vreemde elementen. 

Onderdeel van deze publicatie is dat we vijf gratis brainstormsessies 
weg geven. Denken in mogelijkheden, oude en nieuwe partners linken en 
initiatief nemen, daar krijgen we energie van. De schoonheid van deze 
processen zit in het moment dat radertjes in elkaar klikken en alles op zijn 
plek valt. Nu nodigen we ons netwerk uit ons raderwerk aan te zetten. 
We selecteren vragen, die een gratis brainstormsessie van een uur krijgen. 
Naar aanleiding van deze actie hebben we mooie gesprekken gevoerd met 
Suzan Lutke, Mieke Dols en Alice Erens.
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Jan ter Heide,

bestuurslid sinds 2014
Vijf jaar Stichting Kopa waren vijf jaren achter je 
nieuwsgierigheid aan gaan, gedreven
plannen maken, enthousiasme stimuleren, kritische 
vragen stellen, stappen durven zetten,
over grenzen kijken, geraakt worden, creatieve 
lesprogramma’s schrijven, krachten bundelen,
geloven in dromen. Het heeft mij als bestuurslid er 
nog meer van overtuigd dat kunst en
cultuur van wezenlijk belang zijn in het onderwijs.
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KOPA & 
HET ONDERWIJS
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Creativiteitsontwikkeling

Voor scholen, leerkrachten en leerlingen

2017 start de tweede periode 
Cultuureducatie met Kwaliteit. 
In de periode 2013 - 2016 heeft 
Kopa samen met drie basisscholen 
in Utrecht gewerkt aan het 
ontwerpen van ruimte en middelen 
voor het creatief vermogen op 
school. Hieruit zijn meerdere 
lespakketten ontstaan die we op 
dit moment doorontwikkelen. De 
periode 2017 – 2020 zal worden 
gewerkt aan het implementeren 
van de lespakketten bij onze 
partnerscholen en het trainen van 
hun leerkrachten.

In mei hielden we de tweede co-
creatie dag, waar de leerkrachten 
van de cultuurteams van onze 
partnerscholen meedachten over 
de inhoud en functionaliteit van de 
lespakketten. We brainstormden en 
legden de basis voor de thema’s 
multimedia, textiel en tekenen. Linda 
en Manja doen de redactie en 
maken passende presentaties om de 
lessen mee te starten. 

Omdat we voor kwaliteit gaan 
investeren Linda en Manja veel 
(eigen) tijd in de vormgeving 
en presentaties. Net als bij de 
JubileumKrant zoeken we ook nu 
weer naar een manier om samen 
te werken en met beider input 
een huisstijl te ontwikkelen. Een 
ochtend druppen met inkt, Manja’s 
krabbels en de computerskills en het 
kleurgevoel van Linda. 

Voor de JazzSingel heeft Kopa dit 
voorjaar een partner uit Creatief 
Vermogen Utrecht uitgenodigd: 
de Dansers. In dit project hebben 
de Dansers twee gastlessen in 
de klassen gegeven en twee 
teamtrainingen. Hierbij ging het niet 
om pasjes instuderen maar wel om 
bewegen, luisteren, leiden, volgen 
en spelen. 

Kopa ondersteunt de Pijlstaart 
al vijf jaar bij het realiseren van 
hun cultuurprofiel op beeldend 
onderwijs. Dit voorjaar zijn we een 
stapje breder gegaan!
De Pijlstaart wil innoveren door ook 

op een bijzondere manier muziek 
aan te bieden. Kopa heeft hiervoor 
samen gewerkt met Jeroen Bouman 
van mei030. Samen ontwikkelden 
we lessen voor alle groepen, 
met ruimte voor analoog en 
digitaal. Ook de Jazzsingel raakt 
geïnteresseerd en wil samen met 
ons en het UCK de muziekimpuls 
aanvragen.

Om samen met onze 
onderwijspartners de nieuwe 
periode CMK in te leiden, 
organiseerde Kopa een 
inspiratiemiddag bij LE:EN. Met 
de mannen van Fountainheads 
en Suzan Lutke. Op 17 augustus 
kwamen onze drie partnerscholen, 
de Pijlstaart – de Jazzsingel en 
de Zeven Gaven, voor het eerst 
in volle getale bijeen voor een 
flinke dosis inspiratie. De mannen 
van Fountainheads verontrustten, 
met hun lezing ‘Adapt or Die’ 
en Suzan Lutke inspireeerde met 
haar bijzondere verhaal over de 
betekenis van creativiteit voor de 
samenleving.

De Schans vroeg Kopa naar 
ondersteuning bij het opstellen 
van hun visie en daaropvolgend 
de activiteiten op het gebied 
van cultuureducatie. Na 
meerdere overleggen en ons 
visietraject Dot, bleek dat de 
Schans een goede match is voor 
eventuele samenwerking binnen 
Cultuureducatie met Kwaliteit. We 
doen aanvraag om in 2018 aan ons 
partnerschap te kunnen beginnen 
en vlak voor de jaarswisseling 
krijgen we toestemming!

Als deelnemer aan het traject 
Creatief Vermogen Utrecht, krijgen 
Manja en Linda de kans om deel te 
nemen aan trainingen aangeboden 
door de HKU. Een daarvan is 
Creatief Vermogende Coach. 
In deze training leren we over 
coachingsmodellen en maken we 
de vertaling naar hoe je als coach 
deze modellen kan vertalen naar 
creatieve vormen. 
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KOPA & 
DE WIJK
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Kunst als bindmiddel

Voor wijkbewoners van Tolsteeg

Dokter worden na je 70e, met je 
Andere IK is alles mogelijk!
Het derde uit de serie van drie 
kunstenaarsbezoeken aan de 
Saffier in het kader van het project 
Artshake vindt plaats in het 
voorjaar.

Wie of wat zou je graag willen 
zijn? Of wat is juist je grootste 
tegenpool? De zoektocht naar 
de alter-ego’s is afgerond in de 
Saffier. Kunstenares Edurne Herrán 
nodigt de bewoners uit om over de 
bovenstaande vragen na te denken. 
De antwoorden die ze kreeg legde 
ze vast in mooie en ontwapenende 
fotografische portretten.
De aanwezigheid van de Spaanse 
Edurne is onderdeel van Artshake. 
Na Caroline en Mattia is zij de 
derde kunstenares die zich mengt 
in het dagelijkse leven van de 
bewoners. Als kunstenares is 
Edurne gefascineerd door identiteit. 
Wat is identiteit, hoe beïnvloed 
je identiteit je leven en wat houd 
je verborgen achter je identiteit. 
De maakbaarheid van een eigen 

identiteit is wat zij onderzoekt met 
de bewoners van de Saffier. Met 
meer dan 15 bewoners heeft ze 
gewerkt, alle portretten zijn een 
samenkomst van haar ideeën en 
de input en garderobes van alle 
bewoners.

Naast de portrettenserie zijn er 
tijdens activiteiten Oordelen gekleid 
en een Manifest geborduurd. 
Deze werken en de portretten zijn 
gepresenteerd in een expositie. 

Ons andere doel, het opvangen en 
verduurzamen van de activiteiten 
staat of valt bij de eigen inbreng 
van de mensen. Wij zien nu ook het 
vertrouwen dat zij zelf activiteiten 
organiseren kunnen. Zo hebben 
we bijvoorbeeld: Een bingo door 
Shirley en Jan, de Tour de Saffier, 
onder begeleiding van jongeren en 
natuurlijk de creatieve werkplaats, 
waar iedereen aan zijn eigen 
project kan werken. We hopen van 
harte dat deze energie doorzet 
en een mooi programma in stand 
houdt.

‘Onze identiteit geven we zelf vorm. Maar we hebben 
anderen nodig om deze te reflecteren, om onze 
identiteit te interpreteren. Ik denk dat we niet altijd zijn, 
wie anderen denken te zien. In ons dagelijks leven zijn 
we bang voor wat anderen denken over ons. 

Dit project Andere IK biedt een perfecte manier om vrij 
te zijn. Sommige ouderen hebben me laten zien dat ze 
jong van geest zijn, ze nemen de tijd voor het spel met 
de kostuums. Ze zijn daarin soms nog speelser dan de 
jongeren in het pand.’

Edurne Herran: 

‘De foto’s van Edurne roepen veel reactie op, je ziet 
de speelse kant van je buren!’ Barbara van Beers, mede-projectleider 
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2017
Jaar van stilstaan en denken over de toekomst.

Na vijf jaar, waar willen we heen? 

In 2017 besluiten Manja en Linda 
om de richting van Kopa eens 
onder de loep te nemen. Wat is er 
al gedaan, wat willen we nog gaan 
doen? Het wat rustig aandoen heeft 
veel nieuwe ruimte gecreëerd. 

Alle materialen en producten die 
ontwikkeld worden binnen onze 
samenwerkingen zijn voor zoveel 
meer scholen nuttig en bruikbaar. 
We onderzoeken dan ook de 
mogelijkheid om de lespakketten  
beschikbaar te maken voor het 
basisonderwijs in heel Nederland.

Deze keuze maakt dat Kopa zich 
even volledig op haar onderwijs 
activiteiten stort. De activiteiten in 
wijken en buiten scholen liepen in 
2017 dus op een (tijdelijk) einde.

Linda en Manja kiezen beide voor 
verschillende opleidingen die hen 
beide sterker maakt. Daarover lees 
je op de volgende pagina meer.

Naast vooruitblikken hebben we 
in 2017 ook onze stichting en de 
structuur onder de loep genomen. 
Samen met onze nieuwe voorzitter 
Olga van Riel hebben we een 

juridische zelf-audit gedaan. 

We willen voldoen aan de Code of 
Cultural Governance. Hiervoor zijn 
acties vastgesteld. 

Dit jaar en in 2018 stellen we een 
bestuur- en directiereglement op, 
een volmacht voor directie en het  
rooster van aftreden bestuursleden. 

 



Doelgroep: twee generaties 
bewoners van de Saffier, Utrecht
Financiering: Sponsoring, o.a. 
Plegt –Vos | AxionContinu 
| Socius | Portaal | Fonds 
voor Cultuurparticipatie | 
Fonds Sluijterman van Loo | 
InitiatievenFonds | KfHein
Projectleiding: Linda Rosink | 
Barbara van Beers

Artshake	//	kunstenaar	3

Partners: Edurne Hérran | Portaal | 
Socius 
Doelgroep: twee generaties 
bewoners van de Saffier, Utrecht
Looptijd: maart - mei

Bereik: 
actief: 140 deelnemers 
passief: 300 bewoners

Activiteiten: 
• Residentie van Edurne in  
 de Saffier, 6 weken
• Kunstenaar maakt werk 
 geïnspireerd door  
 bewoners
• Programma met workshops  
 filmavond en etentje voor  
 bewoners
• Eindmanifestatie |  
 expositie

Project: Artshake
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Partners: BS de Pijlstaart | BS de 
Zeven Gaven | BS de Jazzsingel | 
CVU
Binnen de regeling: Cultuureducatie 
met Kwaliteit | Creatief Vermogen 
Utrecht
Integraal aanvrager: Utrechts 
Centrum voor de kunsten 
Theoretisch kader: Hogeschool voor 
de Kunsten 
Looptijd: 2017 - 2020
Financiering: FCP en Gemeente 
Utrecht
Projectleiding: Manja Eland | Linda 
Rosink

Bereik: 
actief: 422 leerlingen | 37 lk 

Activiteiten: 
• Afronding eerste traject  
 CMK
• Inspiratiebijeenkomst 
 alle leerkracht bij LE:EN
• Coaching leerkrachten
• 2 studiemiddagen per  
 school
• Ontwikkeling leskist Licht
• Per school een projectweek
 met eindexpositie 
• Publicatie essay creatief  
 denken
• Deelname conferenctie 
 LKCA en FCP
• 

Project: Iedereen wist.. 

Partners: KSU | SPO | basisscholen
Looptijd: 2015 >
Financiering: CIK budgetten via 
scholen
Projectleiding: Manja Eland | 
Linda Rosink
Activiteiten: 
• Visietrajecten met Dot!
• Workshops en projecten  
 op maat
• Trainingen leerkrachten
• Begeleiding en advies 
 bij aanvraag CIK
• Leskist ontwikkeling  
 Muziek 

Project: Cultuur voor ieder kind
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Governance Code Cultuur
In 2017 deed Kopa een grondige zelf-audit op de Governance Code 
Cultuur. Wij hanteren deze al sinds het begin, maar hebben dit afgelopen 
jaar nog wat beter en scherper gesteld. 
Onze organisatie wordt bestuurd volgens het Bestuur-Directie model. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving. 
Het bestuur delegeert enkele van haar taken aan de directie. De 
bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Wel kan er gebruik gemaakt worden van 
een onkostenregeling. 
In ons jaarverslag doen wij jaarlijks verslag van de samenstelling van 
het bestuur, de desbetreffende profielschetsen. Wij werken met een 
bestuursreglement en een directiereglement.
Binnen Kopa wordt open en transparant met elkaar gecommuniceerd. Er is 
een functionaris aangesteld als vertrouwenspersoon en voor het afhandelen 
van meldingen van onregelmatigheden. 
Volgens een jaarlijks rooster van vergaderen behandelen wij de volgende 
punten:
Nevenfuncties bestuursleden en directie; Evaluatie functioneren bestuur 
en directie; het opstellen en vaststellen van een jaarplan en begroting; het 
opstellen en vaststellen van het jaarverslag en de financiële jaarrekening. 

KOPA & 
PROFESSIONALISERING
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Manja Eland 
Train de trainer ICC – intern cultuur coördinator - LKCA
Summerschool – Ludodidactiek – HKU/IJsfontein
Train de trainer – Moed om te falen – Gavemensen

Via drie trainingen heb ik mij verdiept trainersvaardigheden, mindset 
en spel in onderwijsontwerp. Als ‘onze’ scholen de wens hebben om 
aangepast op onze samenwerking intern-cultuurcoördinatoren op te leiden 
kunnen we dat nu inclusief certificering bieden.
Ludodidactiek gaat over nieuwe leervormen waarbij je onderwijs ontwerpt 
op basis van spelprincipes, zowel analoog als digitaal. In deze intensieve 
week leerde ik onder andere over feedbackloops, gedrag ontwerpen en 
het verschil tussen leerd- en spel doelen. Ik ontwierp een prototype spel 
om te leren praten over kunst, en welke beeldaspecten je kan benoemen 
– dat ook ingezet kan worden in de klas om te reflecteren op beeldende 
activiteiten. 
Omdat een belangrijke competentie in het ontwikkelen van creatief 
vermogen, zowel voor leerlingen als begeleiders, de moed om te falen 
is, en het lef om te experimenteren volg ik deze training. Flexibiliteit, 
nieuwsgierigheid, aan durven gaan, doorzettingsvermogen en de mindset 
theorie van Carol Dweck zijn onderwerpen die aan bod komen. Om te 
kunnen leren moet je de balans zoeken tussen te makkelijk en te spannend. 
We werken met verschillende werkvormen en spelen aan de rand van onze 
comfort zone. 

Linda Rosink 
Personal Leadership 9-on (www.9on.nl)

Kopa bestaat nu 5 jaar, met Manja samen ben ik gegroeid in mijn rol. 
Maar nu heeft de groei een rem bereikt. Ik wil graag verder bouwen aan 
het succes van Kopa. Uitbreiden in de breedste zin van het woord. Meer 
mensen, meer projecten, meer bereik. Maar om deze stappen te kunnen 
zetten moeten er wat ‘muren’ doorbroken worden. Daarvoor heb ik in 
overleg met een business coach gekozen voor een leiderschapstraject. In dit 
traject werk je aan je persoonlijke effectiviteit en waarden. 
Je zet je stip op de horizon, waardoor je met meer focus en gestroomlijnde 
energie kan werken aan je plannen. 
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NAWOORD

We kijken terug op een fijn jaar 
met veel ruimte voor creativiteit. De 
samenwerking met de scholen lopen 
door en breiden zich uit. 

We sluiten 2017 af met genoeg 
nieuwe ideeën voor de toekomst. 
De materialen die we voor scholen 
ontwikkelen verdienen een plekje 
op meer scholen. Hoe we dat aan 
kunnen pakken onderzoeken we in 
2018. 

Ook wordt 2018 het jaar dat 
Kopa verder werkt aan interne 
professionalisering. We gaan onze 
rollen en aanpak grondig onder de 
loep houden en van daaruit kijken 
naar hoe Kopa verder door kan 
groeien. 

Linda rond in 2018 haar 
leiderschapstraject af en Manja 
haar mindset training. Ook de 
interne trainingen van Creatief 
vermogen Utrecht die gevolgd zijn 

worden afgerond. Zo blijft Kopa 
zich verder ontwikkelen. 

We zijn een gewaardeerde 
partner en collega voor scholen 
en instellingen in Utrecht en 
daarbuiten. Dat maakt dat we 
ruimte zien voor verdere groei van 
Kopa en haar activiteiten. e 

We willen iedereen met wie we 
mee samen gewerkt hebben dan 
ook hartelijk danken. Bedankt voor 
je vertrouwen, inspiratie, financiële 
ondersteuning of luisterend oor. 
Jij bent een van de radartjes die 
beweging creëren.   

En nu verder...
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Kopa

BEDANKT VOOR HET 
VERTROUWEN EN 
DE SAMENWERKING!

Locatie Direct contact

Bezoekadres

Saffierlaan 10-10
3523 RC, Utrecht
Utrecht
Nederland

Linda:  linda@kopakan.nl  // 0640813116
Manja:  manja@kopakan.nl  // 0624660483


