
Profiel

Ik ben een enthousiaste en betrokken docent/theatermaker die leerlingen het

vertrouwen geeft om hun eigen talenten, vaardigheden en inzichten (verder) te

ontwikkelen. Op een open, begripvolle en creatieve manier draag ik kennis over en

weet ik leerlingen te begeleiden en te motiveren. Tevens ben ik kwaliteits- en

ontwikkelingsgericht. Ik stel niet alleen hoge eisen aan mijn eigen prestaties en aan

die van anderen maar ik zal hier ook voortdurend op blijven reflecteren. En doordat

ik gestructureerd en nauwkeurig te werk ga weet ik een realistische planning van

(les)activiteiten en (les)doelen te maken en kan ik deze ook goed uitvoeren en

bewaken.

Werkervaring

Docent Geschiedenis, Drama en Mens & Maatschappij mrt 2017 - heden

Ons Middelbaar Onderwijs, Lorentz Casimir Lyceum, Veldhoven, Eindhoven

Zelfstandig lesgeven aan onderbouwklassen VMBO, HAVO en VWO, individueel

begeleiden/coachen van leerlingen (met gedrag- en/of leerproblematiek), mentoraat

VWO3, regisseren schoolmusical, schrijven/uitvoeren module Drama & onderzoek

naar differentiëren op basis van verschillende leerstijlen bij Sondervick College,

Antoon Schellenscollege en Lorentz Casimir Lyceum.

Projectcoördinator van diverse (educatieve)

muziektheaterprojecten

apr 2015 - heden

Kunstencentrum Venlo, Stichting Musical Stella Duce, Stichting ZING Noord-

Limburg, Venlo

Opstellen van projectplannen en begrotingen, ontwikkelen en leiden van de

projecten, verzorgen van interne en externe communicatie, fondsenwerving,

auditiecoördinatie, contacten onderhouden met verschillende belanghebbenden en

samenwerkende partners, regisseren van muziektheatervoorstellingen en verzorgen

van auditie-/speltrainingen. 

(zelfstandig) Theaterdocent & Regisseur sep 2012 - heden

o.a. Stichting Musical Stella Duce, ROC Gilde Opleidingen, Lorentz Casimir Lyceum,

Venlo, Eindhoven

Zelfstandig dramalessen en -workshops verzorgen, regisseren van voorstellingen,

opstellen van repetitieplannen, schrijven/aanpassen van scripts, mede organiseren

van voorstellingen en stagebegeleiding.

Studiebegeleider (locatie Bouwens van der Boijecollege) jan 2017 - jul 2017

HBS, Panningen

Voeren van intakegesprekken met leerlingen en hun ouders, begeleiden van

leerlingen bij het structureren, plannen, maken en leren van hun huiswerk,

onderhouden van contacten met ouders, docenten en mentoren en het inwerken,

begeleiden en ondersteunen van bijlesdocenten.

Docent Nederlands(e taal & cultuur) jan 2017 - mrt 2017

Stichting Groen Licht , Venlo

Zelfstandig Nederlandse taal- en cultuurlessen geven aan anderstaligen en

laaggeletterden en het maken/bedenken van leermiddelen. 

Intercedent sep 2016 - dec 2016

Detechco Skills , Maasbree
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Fotografie



Voeren van intakegesprekken, matchen van kandidaten en vacatures, bezoeken van

(potentiële) klanten, HR-activiteiten zoals werving personeel via jobsites en UWV,

inwinnen van referenties, contact onderhouden met kandidaten, administratieve

werkzaamheden.

Docent Geschiedenis, (mede)coördinator theaterdagen,

regisseur/dramadocent schoolmusical

sep 2011 - jul 2016

Lyceum Bisschop Bekkers, Eindhoven

Zelfstandig lesgeven aan onder- en bovenbouwklassen van het HAVO en het VWO,

opstellen van onderwijsvernieuwingen, coördineren van theaterdagen, regisseren

van schoolmusical en begeleiden van stagiaires. 

Docent Geschiedenis (LWOO) (vervangingsfunctie) feb 2011 - aug 2011

Pleincollege Antoon Schellens , Eindhoven

Zelfstandig lesgeven aan onderbouwklassen VMBO (B/K/T/T+), individueel

begeleiden/coachen van leerlingen (met gedrag- en/of leerproblemen). 

LIO, Docent CKV en Kunstvakken &

Studiehuisbegeleider

feb 2009 - feb 2011

Mondial College (Lindenholt), Nijmegen

Zelfstandig lesgeven aan bovenbouwklassen HAVO en VWO, ontwikkelen van een

module ‘Probleem Gestuurd Leren’, docent dans/beweging en co-regie bij het maken

van een voorstelling voor het Voordrachtfestival, actief toezicht houden op en

begeleiden van leerlingen tijdens zelfstandig werken en het uitvoeren van

administratieve werkzaamheden.

Opleidingen

Lerarenopleiding Geschiedenis, Mens & Maatschappij

(tweedegraads) (behaald)

2011 - 2012

Hoge School Arnhem en Nijmegen (ILS), Nijmegen

Postdoctorale Lerarenopleiding Kunstgeschiedenis,

Kunst Algemeen & CKV (eerstegraads) (behaald)

2009 - 2010

Radboud Universiteit Nijmegen (ILS), Nijmegen

Reparatiepakket ('bijscholingscursus' als toelatingseis

voor de Master Lerarenopleiding) Kunstgeschiedenis

(behaald)

2008 - 2009

Radboud Universiteit Nijmegen , Nijmegen

Algemene Cultuurwetenschappen (behaald) 2004 - 2008

Radboud Universiteit Nijmegen , Nijmegen

VWO, profiel Cultuur & Maatschappij (behaald) 1997 - 2003

Blariacumcollege, Blerick

Cursussen

Didactisch gebruik van interactief schoolbord (KEII)

(behaald)

2011

Vierdaagse Keuzewerkgroep 'Grensoverschrijdend

onderwijs' in het Haus der Geschichte, Bonn (behaald)

2009

Nevenactiviteiten

Kunst(geschiedenis)

Theater/Musical

(Social) Media

Films



Mede-oprichter van Stichting Musical Stella Duce &

Bestuurslid Communicatie & PR

2005 - 2009

Stichting Musical Stella Duce , Venlo

Mede-oprichter en bestuurslid van Stichting ZING

Noord-Limburg

2018 - heden

Stichting ZING Noord-Limburg , Venlo
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