
 

 
 

Coaches (vrijwilligers) gezocht FabLab Coevorden 
Vacatures schooljaar 2022/2023 

Wil jij meehelpen kinderen en jeugd te enthousiasmeren voor 

techniek? Vindt je het leuk om met kinderen te werken? En wil je zelf 

leren 3D printen en lasersnijden of programmeren in Scratch?  

Wij zoeken nieuwe coaches voor het volgende schooljaar zodat we ons 

huidige jeugdprogramma kunnen houden en misschien zelfs kunnen 

uitbreiden! 

Je hoeft als Coach niet alles al te kunnen. Zaken als 3D printen, 

lasersnijden, scratch programmeren kunnen we je allemaal aanleren. 

Ook sta je altijd met iemand samen die ervaring heeft. Het Fablab is ook 

een plek waar je als vrijwilliger mag leren.  

Coach Maak-Middag (woensdag) 

Elke woensdagmiddag in de oneven week hebben we een Maak-Middag. Soms staat een thema 

centraal, soms kunnen kinderen kiezen uit verschillende projectjes. In 1,5 uur maken ze één leuk 

projectje af. Doel van de Maak-Middag is kennismaking met techniek en enthousiasmeren voor 

techniek. Willen kinderen meer en vaker, dan is Club FabLab een mooie plek. 

Per middag zijn we met 2 a 3 coaches. Je hoeft niet elke oneven week te kunnen. Dit kunnen we in 

overleg afspreken. Maar wil je elke keer helpen, dat mag natuurlijk zeker.  

 

Coach Club Fablab (vrijdag, eventueel andere dag) 

Op de vrijdagmiddagen in de oneven weken is er Club FabLab. Elke keer komen hier dezelfde 

kinderen. Ze starten met Scratch programmeren, maar we bieden verschillende dingen aan. 3D 

tekenen, solderen, de Mirco:bit programmeren. We werken toe dat kinderen voldoende basiskennis 

hebben om aan grotere projecten te werken.  Het doel van Club Fablab is kennismaking met 

techniek, enthousiasmeren en verdiepen.  

Afgelopen jaar zijn we enorm gegroeid van 9 naar 22 kinderen. Een hele leuke, enthousiaste en 

diverse groep kinderen. Op dit moment kunnen er helaas geen kinderen bij en zoeken we naar 

manieren om Club FabLab uit te breiden.  

Kun jij het team op vrijdagmiddag versterken? Zou jij op een andere middag van de week een nieuw 

team kunnen helpen?   

Coach worden? 

Ben je nieuwsgierig geworden of FabLab Coach iets voor jou is? Stuur dan een e-mail naar 

welkom@fablabcoevorden.nl voor het maken van een afspraak. Je krijgt dan een rondleiding in het 

Fablab. We vertellen je meer over de Maak-Middagen en Club FabLab. En we gaan samen in gesprek 

of jij als coach bij ons aan de slag kunt.  
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