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Werkervaring als educatief auteur
Als tekstschrijver heb ik mij gespecialiseerd in onderwijs en educatie.
Hieronder vindt u een selectie uit mijn opdrachtgevers en projecten:
Malmberg – Memo geschiedenis
•
Schrijven van (oefen)toetsen voor het vmbo (2021-heden)
•
Schrijven van vragen bij de kenmerkende aspecten, bovenbouw havo-vwo (2021)
Dedact – Leswijs Nederlands
•
Schrijven van lessen Nederlands voor het vmbo (2019-heden)
Magic O Metal - muziekonderwijs
Schrijven van lesmateriaal voor kinderen en tieners (2020-2021)
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren – e-learning
Schrijven en digitaliseren van modules over diverse onderwerpen. Deze modules zijn bedoeld
voor medewerkers en vrijwilligers van aangesloten organisaties, zoals Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten (2019 tot heden)
Noordhoff Uitgevers – diverse methodes
•
Schrijven van lessen voor Nieuw Nederlands Junior (2019-2021)
•
Schrijven van lessen en handleidingen voor Flits (technisch lezen; 2015-2017)
•
Schrijven van lessen en handleidingen voor Taal Op Maat (2010-2012)
Stichting Mano, Rotterdam (voorheen Stichting Hoedje van Papier)
Schrijven van diverse lesmodules voor mensen met een taalachterstand. Bijvoorbeeld over
medicijngebruik, schuldenpreventie en taalontwikkeling (2015-heden).

Overige relevante werkervaring
Freelance webredacteur
Tripticom, Gorinchem (2008-2009)
Docent geschiedenis en staatsinrichting
Strabrecht College, Geldrop (2004-2008)

Opleidingen en cursussen
Training ‘Makkelijk Schrijven’ (schrijven voor laaggeletterden)
Stichting Lezen en Schrijven, 2019
Eerstegraads lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting
Universiteit Utrecht
Datum afstuderen: 29 september 2004
Geschiedenis
Universiteit Utrecht
Specialisatie: politieke geschiedenis
Datum afstuderen: 31 oktober 2002
VWO-gymnasium
Jeroen Bosch College, ’s-Hertogenbosch
Datum diploma: 10 juni 1997

Competenties en vaardigheden
•
•
•
•
•
•

Ik communiceer duidelijk: ik formuleer helder en bondig en het is duidelijk wat u van mij
kunt verwachten.
Ik ben betrouwbaar: ik houd me aan afspraken en haal mijn deadlines.
Ik kan goed overweg met blauwdrukken en concepten: ik begrijp snel wat de bedoeling is
van een lesmethode en ik schrijf mijn lessen binnen de juiste kaders.
Ik ben creatief: ik bedenk leuke en activerende opdrachten.
Ik kan goed omgaan met feedback: ik kan goed tegen kritiek, ik verwerk feedback op de
gewenste manier en leer ervan voor het vervolg.
Ik ben leergierig: ik maak me graag en snel nieuwe kennis eigen.

Vrijwilligerswerk en interesses
•
•

In 2017 was ik negen maanden taalcoach van een Syrische vrouw.
Ik houd onder andere van lezen en wandelen, ik speel piano en ik bezoek regelmatig musea
en theatervoorstellingen.

