CURRICULUM VITAE
PERSONALIA
Naam:
Adres:

Telefoon:
E-mail:
Geboren:
Nationaliteit:
Rijbewijs:

Joris Koster
Herengracht 67
1506 DN
Zaandam
06-14442037
kosterjoris@gmail.com
21-02-1977 te Eindhoven
Nederlands
In bezit van rijbewijs B

OPLEIDING
1999-2004

Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
Lerarenopleiding beeldende vorming, tekenen en handvaardigheid.
Specialisatie: multimedia en animatie.
Bacheler of Fine Arts in Education, diploma behaald.
(1e graads supplement/programma gevolgd)

1998-1999

Gerrit Rietveld Academie
Oriëntatie cursus: gericht op creatieve ontwikkeling met als relevante vakken:
tekenen/schilderen, driedimensionale vormgeving, algemeen beeldend onderzoek.

1994-1998

Graﬁsch Lyceum Eindhoven
Specialisatie: Visualiser
Relevante vakken: beeldbewerking, illustreren, nieuwe media, graﬁsche vormgeving,
fotograﬁe en digitale drukwerkvoorbereiding.
Diploma behaald.

1990-1994

Scholengemeenschap Anna van Rijn College
vakken: Nederlands, Engels, biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde.
MAVO D diploma behaald.

WERKERVARING
Scholengemeenschap Panta Rhei Amstelveen
Openbare scholengemeenschap VMBO B/K/GT met LWOO.
Full-time LC docent; Beeldende vorming, Tekenen, Cultuur & Media en Techniek.

2003-2017

Overige werkzaamheden en taken:
• Mentoraat
• Begeleiding / Coach nieuwe docenten
• Stagebegeleider
• Cultuurcoördinator / Vakgroepcoördinator
• Coördinator projectonderwijs
• Locatie assistent
Als cultuurcoördinator ben ik verantwoordelijk voor het culturele aanbod binnen de
school. Het schrijven van het cultuurbeleid, het organiseren van excursies en het aansturen van vakgroepen. Vanuit deze functie ben ik verantwoordelijk het opzetten van het
vak Cultuur en Media. Een nieuw vak waar thema’s uit CKV op een praktijk gerichte wijze
worden aangeboden in de onderbouw (met o.a. drama en nieuwe media).
Momenteel ben ik mentor van een media- & entertainmentklas. Een speciale klas
die extra drama, nieuwe media, muziek, dans en andere kunstdisciplines krijgt
aangeboden. Elk leerjaar wordt afgesloten met een bijzonder project, zoals een
theatervoorstelling of het maken van een eigen ﬁlm. Bij het opzetten van ME-klassen
(Media & entertainment) ben ik als initiator en coördinator nauw betrokken geweest.
Als locatie assistent was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het
maken van de dagroosters en het opvangen van leerlingen. En als trainer/coach, het
trainen van nieuwe docenten en het begeleiden van stagiaires van de AHK.
Certiﬁcaten
• Training ‘Leefstijl‘ (methode voor mentorlessen)
• Training begeleiding/coaching nieuwe docenten
• Training werkplekbegeleiding en stages
Freelance
Werkzaamheden: graﬁsch ontwerp, illustraties, animaties en webdesign
www.joriskosterwerk.nl

2000-heden

Als freelancer heb ik vanaf mijn studie tot heden werk voor verschillende bedrijven en
instellingen een groot aantal projecten gedaan. Variërend van webdesign en graﬁsche
vormgeving tot cartoons en animaties. Kenmerkend voor mijn graﬁsch werk is het
illustratieve, ‘tekenachtige’ karakter. Door mijn graﬁsche achtergrond en freelance
werk beheers ik vrijwel alle Adobe, Apple, Microsoft software voor Mac en PC en
Photoshop, illustrator en InDesign in het bijzonder.
TRAININGEN
2011-2013

Tr

InDesign Trainingen
Het verzorgen van trainingen in Adobe InDesign voor Bol-Design.
Bol-Design maakt en begeleidt drukwerk. In kleine groepen heb ik
InDesign trainingen gegeven aan beginners en studenten.

STAGES
2000-2004

Docent beeldende vorming
Diverse stages op verschillende scholen waaronder, Lynneus College
Haarlem, VMBO Graﬁmedia Haarlem, ROC Amsterdam en SG Panta Rhei.

1998

MMG communicatie
Ervaring: een uitstekende stageplaats, waar de nadruk met name lag op
creativiteit, goede vormgeving en illustreren. Daarnaast heb ik ervaring
opgedaan in standbouw. En het leren omgaan met deadlines.

1997

Van Beerendonk communicatie
Ervaring: dtp-werkzaamheden, corporate, editorial design, drukwerkbegeleiding en contact onderhouden met klanten en drukkers.

SKILLS
ICT/Software

Met een bescheiden voorliefde voor ‘alle’ software, beheers ik de volgende
software voor zowel de mac als de PC;
Adobe Creative Cloud
Microsoft Oﬃce
Apple Final Cut Pro
Apple Aperture
Apple Logic / Steinberg Cubase
Apple Work, Imovie, Iphoto, Iweb
Windows en IOS
0%

100 %

Muziek

Als singer/songwriter schrijf ik liedjes en heb ik onlangs een album uitgebracht.
Meer info: www.joriskostermusic.nl

Talen

Nederlands en Engels vloeiend, zowel mondeling als schriftelijk.

Interesses

Volleybal, muziek, kunst, animaties, lezen en reizen.

Portfolio

Een selectie van mijn werk is te vinden op;
www.joriskosterwerk.nl

