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Huidige
werkzaamheden



Van 1986- nu werkzaam bij het Albeda College te Rotterdam.



Voor 0,6 fte docent Engels, ICT, facilitaire vakken (evenementen en algemeen
management), Studie Loopbaan Begeleiding en Beroeps Praktijk Vorming bij de
opleiding Facilitaire Dienstverlening. Docent Engels bij de opleiding Beveiliging
van het Albeda College voor 0,2 fte. Taalassessor.



Portaal beheerder voor de opleiding Facilitaire Dienstverlening; MS Sharepoint.
Facebook beheerder opleiding Facilitaire Dienstverlening. Beheer hardware.

Recente werkervaring
 Van 1996 – nu 0,2 fte eigen bedrijf : www.hogerwerf.com (webdesign en Engels)
 Branche projectleider LEGO bij het Albeda College, met o.a. implementatie van een
portaal omgeving (Microsoft SharePoint) voor medewerkers en cursisten.
 Coördinator FD in bedrijf: een leer- werkbedrijf voor en door cursisten van de
opleiding facilitaire dienstverlening bij het Albeda College.
 Hoofdredacteur en acteur van Albeda College filmpjes voor “FD in beeld” .
 Docent Engels en ICT coördinator
 Webmaster www.btghandel.nl.
 Coördinator moderne leermiddelen van het ESF Equal 030 project “Scholing
zonder drempels” Zie www.albeda.nl en kies in linker frame projecten.
 Internationale projecten: Voorzitter Moderne Leermiddelen in trans nationaal
project NAFI en webmaster van website (zie www.nafi.info). Lid werkgroep EEPPI
(European Educational Project for Penitentiary Institutions). Zie
http://oaid.uab.es/eppi2003
 Projectleider van het e-learning project GSK/N@tschool., waarin cursisten van de
opleiding GeSpecialiseerd Kok (BBL 4) slechts één keer per maand naar school komen
en de rest van de opleiding plaats vindt in het stage bedrijf en via het
teleleerplatform N@tschool.
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 Van 1 feb. 2001 tot 31 juli 2003 was ik projectleider van “Digitale Toetsing in de
BPV”, een KCE project.

Opleidingen

Overzicht van
gevolgde cursussen/
opleidingen
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1980 - 1985
Nieuwe Leraren Opleiding
e
2 graads bevoegdheid voor zowel Engels als Gezondheidskunde

Delft

1978 - 1980
HAVO ( Johannes Calvijn College)
Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Nederlands, Engels en Duits

Rotterdam

1974 - 1978

MAVO (Zuider MAVO)

Rotterdam

april 2016
mei 2015
nov. 2014
sept. 2006 – juli 2007

moderne leermiddelen: ICT in de klas didactiek en organisatie
intake; cursus AMN
examineren; cursus assessor
opleiding Facility Management (IFDN 2)

mei 2002

Basisveiligheidscertificaat (VCA 1)

mei 1999 – mei 2000

Post HBO cursus ICT-coördinator ; HR&O

juni 1998

Windows NT 4.0; Syntegra

januari 1997

Projectmatig Werken; Twijnstra en Gudde

mei 1997

multi media software: Hyperstudio

maart 1996

multi media ontwikkelaar; Cinop

februari 1996

multimedia software: Authorware Pro

april 1993

bijscholing didactische vaardigheden; VU

november 1992

cursus over dyslexie; HR&O

mei 1991

WordPerfect 5.1 voor taal docenten

augustus 1991

diploma Middle Management; ISW

juni 1989

WordPerfect 4.2/5.1

april 1989

Dbase 3+

januari 1989

Lotus 1-2-3

oktober 1988

Algemene werkwijze PC/DOS

juni 1984

Praktijkdiploma Engelse Bedrijfscorrespondentie
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Loopbaan (overig)

Van augustus 1988 tot februari 2001 had ik een betrekking als docent Engels,
Nederlands en Maatschappijleer aan het Albeda College divisie techniek, de
voormalige Christelijke MTS en Christelijk College Rotterdam. Neventaken waren
o.a.:
-

ICT coördinatie *

-

projectleider “Anders Leren” *

-

lesgevende taken (Nederlands en Engels)

-

teamleiderschap algemeen vormend onderwijs (AVO)*

-

organisatie PR en Open Dagen

Verder was ik binnen het Albeda College werkzaam als:
-

projectleider diverse nieuwe media producten , o.a.


coMMtech: multimedia producties op CD ROM*



MTS2000@albeda.avr : voorlichtings CD ROM*



http://www.avr.english.homepage.com : website voor leerlingen

-

lid van de stuurgroep Informatie en Communicatie Technologie

-

voorzitter van de werkgroep website divisie techniek * (tot jan. 2001)

-

Account manager contractonderwijs divisie techniek van Albeda College (sinds
1999), m.n. beleid en organisatie van MBO-plus opleidingen

-

Beleidsmedewerker project "Transfer Centrum Albeda College" (1996-1999)

-

Auteur van English for Technology: een geïntegreerde multi media methode

-

Initiatiefnemer en cursusleider van Technical English 1: een cursus technisch
Engels voor het bedrijfsleven

-

Auteur en medewerker van het multi media project “de elektronische
Portfolio”.

-

De commissie implementatie vliegtuigtechniek

-

Voorzitter van de personeelsvereniging*

* : in deze functies een leidinggevende - / coördinerende taak.
Van januari 1986 t/m juli 1988 was ik docent Engels en gezondheidskunde aan
M.D.G.O. school “de Roerdomplaan” te Rotterdam, waar ik projectcoördinator was
van de opleiding Consumptieve Technieken en Civiele Diensten. Ervaring met het
lesgeven aan volwassenen heb ik o.a. opgedaan bij “het Spectrum” (part time kort
middelbaar beroepsonderwijs) te Rotterdam van maart 1988 t/m juli 1988. Verder ben
ik van augustus 1986 t/m juli 1988 ook nog verbonden geweest aan L.B.O./M.B.O.
“Die Vlaedinghe” te Vlaardingen en het volletijds K.M.B.O. te Rotterdam.
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Diverse

Vanaf medio september 1999 – jan 2004 was ik free-lance docent voor Language
Support Services te Baarn en gaf ik o.a. technisch Engels aan medewerkers van Geveke
Intern Transport.
In 1998-1999 heb ik een "tailor made" cursus Engels voor Internationalisering
samengesteld voor – en gegeven aan management en docenten van het Groen Delta
College die zich bezig houden met internationalisering.
Voor Albeda Contract heb ik van februari 1998 tot juli 1998 een cursus Engels voor
KPN Telecom verzorgd.
Voor het Transfer Centrum van het Albeda College en privé heb ik diverse cursussen
Windows 95 en het Ms Office pakket gegeven.
In de zomervakanties van 1992-1995 ben ik werkzaam geweest als cursus-/reisleider van
EF: een organisatie die talenreizen voor jongeren organiseert.

Referenties
Beschikbaar in overleg.
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