
 

Kinderatelier Punt 5 zoekt bestuurslid 
 
Punt 5 is een atelier voor kinderen in Rotterdam-Delfshaven. Het is ingericht om kunstlessen te geven vanuit een veelheid van beeldende disciplines. Er 
wordt geschilderd, getekend, ruimtelijk gewerkt, grafiek gemaakt, etc. De lessen zijn voornamelijk bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar er 
zijn ook kunstprojecten voor peuters, ouderen, moeders, vader en kind, ISK-leerlingen, speciaal onderwijs en lessen voor leerkrachten. 
 
Over ons 
Kinderatelier Punt 5 bestaat ruim 20 jaar en kent behalve een klein, onbezoldigd stichtingsbestuur, een drietal beroepskrachten (allen kunstenaars met een 
lesbevoegdheid) en enkele vrijwilligers. Daarnaast biedt het stageplaatsen aan studenten hbo en mbo.  
Het atelier werkt met een eigen, specifieke aanpak, waarin de kinderen niet alleen hun creativiteit ontwikkelen, maar waarin ook bestaande kunst als 
inspiratiebron wordt gebruikt. Wij hebben hiermee een goede reputatie opgebouwd in Rotterdam. 
 
Onze ambities 
Het werk van Punt 5 wordt onder meer mogelijk gemaakt door een meerjarige subsidie vanuit het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam.  
In ons meerjarenbeleidsplan voor 2021-2024 hebben we de ambitie verwoord om vanuit onze thuisbasis Delfshaven uit te groeien naar een voorziening met 
een betekenis voor meer kinderen en meer wijken in de stad. 
Tegelijkertijd bevinden wij ons in een proces van professionalisering om deze ambities te kunnen realiseren.  
 
Diversiteit 
Onze doelgroepen bestaan uit mensen met diverse achtergronden. Wij willen dit graag vertalen in de samenstelling van ons bestuur.   
 
Wij zoeken 
Wij zoeken een bestuurslid dat: 

• zich graag inzet voor een kleinschalige kunstinstelling 
• zich betrokken voelt bij het onderwijs in Rotterdam 
• passie heeft voor  kunst en kunsteducatie 
• over een strategisch denkniveau beschikt 
• zich wil inzetten voor de verwezenlijking van de ambities uit het beleidsplan. 

 



 

Meer over Punt 5 is te vinden op www.kinderatelierpunt5.nl.  
 
Belangstellenden kunnen zich richten tot de secretaris van de stichting, Rien van Genderen,  
rienvangenderen@hotmail.com, tel. 06 41 52 60 07. Uiterste reactietermijn 1 september 2020 
 
  


