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Iris
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28-11-1971
Getrouwd, geen kinderen

OPLEIDINGEN
1984-1990
1991-1995
2009 - 2011

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma)
Drs. Toegepaste Onderwijskunde, afstudeerrichting
Onderwijsorganisatie- en management (Universiteit Twente, diploma)
Masteropleiding Strategisch Management voor de non-profit sector,
tweejarig deeltijd, afstudeeronderwerp 'Samenwerking tussen het
werkveld van klassieke muziek en conservatoria' (Universiteit Utrecht,
diploma)

WERK- EN BESTUURLIJKE ERVARING ALS ONDERNEMER
Stichting Educatiepunt: bestuurslid en coördinator afdeling Apeldoorn
2018 – heden
Het Educatiepunt zet zich ervoor in om onderwijs te verrijken met leerzame
initiatieven van lokale partners. Klanten zijn scholen voor primair en
voortgezet onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten.
Het Educatiepunt is een regionaal platform voor onderwijs en samenleving in
Zutphen en Apeldoorn. We zien kansen, brengen partners met elkaar in
verbinding, ontwikkelen creatieve projecten die goed aansluiten bij het
onderwijs en zorgen voor uitvoeringskracht bij de realisatie. We zijn actief in
een breed palet aan sectoren zoals techniek, ICT, zorg, gezondheid, natuur en
milieu. (De afdeling Zutphen is opgericht in 2016.)
Meer informatie: www.educatiepunt.nl
Iris van de Kamp Management en Onderwijskundig advies, zelfstandig
gevestigd adviseur
2014 - heden
Voorbeelden van projecten:
- ArtEZ hogeschool voor de kunsten:
o interimhoofd afdeling Onderwijs & Kwaliteit
o projectleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid en
Basiskwalificatie Examinering
o ondersteunen van ontwikkelteams van het Conservatorium
- Diverse culturele instellingen:
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uitwerken van meerjarig strategisch advies
evalueren van projecten over kunst op basisscholen
ondersteunen van educatief medewerkers bij de ontwikkeling
van lesmaterialen voor basisscholen
Universiteit Twente:
o Ondersteunen van Onderwijskundige Dienst bij uitvoering
project Basiskwalificatie Onderwijs (begeleiden docenten,
beoordelen portfolio’s)
o
o
o

-

Meer informatie: www.irisvandekamp.nl
Stichting Muziekhuis Deventer: oprichter, beheerder en voorzitter bestuur
2013 – heden
Muziekhuis Deventer is een locatie en netwerk van en voor ondernemende
muziekdocenten. Het Muziekhuis is een SBB-erkend leerbedrijf. Bijna 20
muziekdocenten huren ruimtes voor lessen, samenspel en projecten en werken
gezamenlijk aan de ontwikkeling van projecten voor leerlingen en externe
doelgroepen. Ze ondersteunen elkaar in het ondernemerschap. Alle
betrokkenen werken vanuit de kracht van ondernemerschap. Het Muziekhuis
wordt sinds 2014 gevolgd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst als voorbeeld van nieuw ondernemerschap in de sector.
Tweejaarlijks worden ontwikkelingen in het Muziekhuis gepubliceerd in de
Monitor Amateurkunst.
Taken en verantwoordelijkheden als bestuurder:
- ontwikkelen van strategische koers i.s.m. bestuur, docenten, lokale
partners en externe adviseurs
- financiële eindverantwoordelijkheid
Taken en verantwoordelijkheden als beheerder:
- begeleiden van docenten en vrijwilligers (o.a. ondersteuning bij
projectontwikkeling en projectfinanciering)
- PR, planning
- leiden van Muziekhuis-brede projecten (bijv. voor ouderen en
vluchtelingen) en fondsenwerving (via gemeente, provincie en landelijk)
Meer informatie: www.muziekhuisdeventer.nl.
Organisator van evenementen en projecten in de culturele sector
2011 - 2016
Deze werkzaamheden heb ik uitgevoerd als lid van een vof (Spelen!
Projectbureau Muziek) en als voorzitter van de Stichting Muziek en Cultuur
Stedendriehoek.
Voorbeelden van activiteiten die we organiseerden:
- concertreeks Taste of Jazz (in Deventer, acht zondagmiddagen per jaar),
www.tasteofjazz.nl
- Deventer Sax Event (groot evenement voor amateursaxofonisten in
2012, 2013 en 2014)
Zelfstandig gevestigd onderwijskundig adviseur
2002 – 2007
In 2002 ben ik mijn eerste eigen bedrijf gestart (Van de Kamp E-learning). Deze
eenmanszaak is in 2005 opgegaan in een vof (Tien Plus

2

Onderwijsinnovatiepartners) die ik startte met een onderwijskundige partner
samen. Voorbeelden van werkzaamheden: verzorgen van trainingen aan
docenten van middelbare scholen over de inzet van elektronische
leeromgevingen, uitvoeren van onderwijskundige projecten voor de
Universiteit Twente, ontwikkeling van leergangen voor de Politieacademie,
ontwikkeling van leermiddelen voor een educatieve uitgeverij.
WERK- EN BESTUURLIJKE ERVARING IN LOONDIENST
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
februari 2012 – februari 2014
Interimhoofd Honours Programme Theory & Research
Het Honours Programme is een multidisciplinair excellentieprogramma voor
bachelorstudenten die niet alleen artistiek maar ook intellectueel uitgedaagd
willen worden. Studenten volgen het programma naast hun bacheloropleiding
en ronden het programma af met de uitvoering van een eigen onderzoek.
februari 2012 – juli 2014
Diverse onderwijskundige werkzaamheden voor o.a. lectoraten &
Conservatorium
januari 2008 – januari 2012
Hoofd afdeling Onderwijs & Kwaliteit
Universiteit Twente
1996 – 2001
Onderwijskundige bij verschillende afdelingen
Aug. 1999 – dec. 2001: onderwijskundige bij de BA-opleiding Toegepaste
Communicatiewetenschap
Okt. 1997 – juli 1999: onderwijskundige bij het Onderwijskundig Centrum
Jan. 1996 – sept. 1997: projectcoördinator en medewerker onderzoek bij het
Centrum voor Telematica en Informatietechnologie
OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Marina van Damme Netwerk: actief in diverse rollen
2006 – heden
Bij het Marina van Damme netwerk zijn 37 vrouwen aangesloten die allen de
Marina van Damme beurs hebben gewonnen. Deze beurs wordt jaarlijks
uitgereikt aan alumni van de universiteiten Twente, Delft, Eindhoven en (vanaf
2018) Wageningen. Ik won de beurs in 2006. De winnaressen zetten de beurs in
ter stimulering van hun loopbaan. Zij vormen sinds 2015 met elkaar een
vereniging. De vereniging stelt zich ten doel om, met financiële steun van
mevrouw Van Damme, de beursuitreikingen te continueren tot tenminste 2038.
Daarnaast ondersteunen de leden elkaar bij vragen rondom hun loopbaan en
zetten de leden zich in als rolmodel voor jonge vrouwen.
In de periode 2015 – 2017 was ik voorzitter van het oprichtingsbestuur van de
vereniging. Sinds het voorjaar van 2018 ben ik lid van de jury voor de beurs die
vanuit de Universiteit Twente wordt uitgereikt.
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Meer informatie: www.marinavandammenetwerk.nl.
Netwerk van Ondernemende Onderwijskundigen (NetOO): oprichter, actief in
diverse rollen
2002 – heden
NetOO (www.netoo.nl) is een netwerk van een kleine 50 zelfstandig gevestigde
onderwijskundigen. De leden schakelen elkaar in bij de uitvoering van
projecten en werken gezamenlijk aan professionalisering. In maart 2018 zijn de
leden op studiereis naar Stockholm geweest. Thema’s zijn o.a. technologie in
leren, motivatie voor leren en leren innoveren. (In oktober worden tijdens een
festival de resultaten gedeeld met geïnteresseerden.) In 2002 was ik een van
de oprichters van het netwerk en voorzitter van het bestuur (in 2002 en 2003).
Ook in 2007 was ik een jaar voorzitter van het bestuur. Sinds 2009 ben ik erelid
van het netwerk.
Meer informatie: www.netoo.nl.
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