
 

 

 
Curriculum Vitae  
 
Personalia  
 
Naam   David Tonnaer 
Adres   Van Slichtenhorststraat 58 a  
  6821 CM Arnhem 
Bereikbaarheid  M: 06-18 25 55 42  
  E: info@davidtonnaer.nl 
Geb. dat.  20-09-63  
 
 
Profiel   Gedreven kunstenaar, coach, docent. De kracht van creativiteit en het werken met    
  beeldende middelen staat centraal. Ik werk motiverend, inspirerend en coachend.  
  Ik ben analytisch, doelgericht, bezit organiserend vermogen en verbind mensen.  
 
 
Werkervaring  
nb: vanwege de overzichtelijkheid heb ik mijn werkzaamheden niet chronologisch, maar op functie onderverdeeld.  
 
Coach 
2012 - 2016 Stichting Primair Onderwijs / Condor  
  -Coachen van leerkrachten basisonderwijs  
  Milieucentrum De Michaëlshof 
  -Groepen en individuen op persoonlijke bewustwording, communicatie en creativiteit  
  Stichting Buurtzorg 
  -Teambuilding voor zelfsturende teams binnen Buurtzorg 
 
Adviseur beeldende kunst  
2007 - 2012  Kunstfactor sectorinstituut voor amateurkunst / Utrecht  
  -Adviseren aan overheden en kunstprofessionals 
  -Organiseren van landelijke docentendagen kunsteducatie  
  -Realiseren van exposities  
  -Participeren aan internationale congressen 
  -Overleg plegen met instellingen voor kunsteducatie  
  -Samenbrengen van strategische partijen  
   -Functioneren in multidisciplinaire teams  
  -Leiden van landelijke bijeenkomsten  
  -Initieren en realiseren van projecten 
   -Schrijven van richtlijnen voor cursorisch beeldend onderwijs, artikelen en publicaties  
2006 - 2007        SBA Stichting Beeldende Amateurkunst / Utrecht  
  -Adviseren aan kunstprofessionals en organiseren van projecten ten behoeve van kunstbeoefenaars  
 
Docent beeldende vormgeving  
2013 - 2014 Upgraders in Art (Deeltijd kunstonderwijs) 
  -Opleiden van beeldend kunstbeoefenaars tot semi professionals 
2012 - 2014  Masterclasses in Kunstmusea   
  -Organiseren en doceren van receptief en actief kunstaanbod voor kunstbeoefenaars  
2007 - 2010  Docent en eigenaar van Lesatelier Orion / Ede  
  -Opleiden van beeldend kunstbeoefenaars tot semi professionals     
2005 - 2006  ROC Rijn IJssel / Arnhem  



 

 

  -Doceren in beeldanalyse en communicatie middelen 
1996 - 2001  Hogeschool Van Hall Larenstein / Velp  
  -Doceren van vormgevingsprincipes  
  -Begeleiden van studenten bij vormgeving en presentatie van projectplannen  
1991 - 2006  Centrum voor kunstzinnige vorming Krek & Cultura / Ede  
  -Doceren van beeldende vormgeving aan kinderen, volwassenen en speciale doelgroepen  
    
Bedrijfsevenementen leider  
1996 - 2000  Bedrijfsevenementen bureau De Kunstenarij / Ede  
  -Inventariseren van behoeften opdrachtgever  
  -Ontwerpen en organiseren van het kunstevenement  
  -Leiding geven aan collega’s tijdens uitvoering  
  -Evalueren met opdrachtgevers: Camel, Fortis Bank, Burgers Zoo, Ghor, Opella  
 
Coördinator afdeling beeldende kunst  
1994 - 2000  Erkend centrum voor de kunsten Krek / Ede  
  -Samenstellen van het programma aanbod  
  -Organiseren van open dagen  
  -Leidinggeven aan docententeam (30 pers.)   
  -Realiseren van tentoonstellingen  
  -Ontwerpen en uitvoeren van projecten met locale partners, waaronder primair onderwijs 
 
Beeldend Kunstenaar  
1988 - Heden -Maken van autonome beeldende kunst, grafiek,tekenen,schilderen,fotografie,land-art     
  -Vormgeven van muurschilderingen: o.a. in Burgers Zoo  
  -Ruimtelijke kunst in de openbare ruimte: bv. De harp van Bathmen. Sculptuur langs de A1 
  -Exposeren   
 
Opleiding  
2015 - 2016 Cursus Zmart Artz cultuureducatie in het basisonderwijs 
  Muzehof / Zutphen 
2015 - 2015  Cursus ‘van kunstenaar tot collega’ Het artistieke proces in de klas.  
  Innovatieve werkvormen, actuele ontwikkelingen en theorievorming in het basisonderwijs       
  Cultuurcollege / Arnhem 
2012 - 2012  Professioneel coach  
  Academie voor innovatief trainen / Arnhem  
2009 - 2009  Training Emotional Freedom Techniques  
  Trainingsbureau Levenskracht / Utrecht  
1993 - 1994  Beleidsontwikkeling kunstzinnige vorming  
  Hogeschool voor kunst en media management / Utrecht  
1990 - 1991  Cursus Pedagogisch Didactische Bijscholing  
  Hogeschool voor de kunsten / Arnhem  
1982 - 1988  Beeldend Kunstenaar  
  Tekenen, schilderen, grafiek, kunst in de openbare ruimte, kunstgeschiedenis  
  Hogeschool voor de kunsten / Maastricht  
 
Interesses  Muziek, pianospelen, kunst-cultuur geschiedenis, fotograferen, filmen, reizen,            
  Bewustzijnsontwikkeling 


