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9-2012 — 7-2016
ArtEZ | Arnhem
Docent beeldende kunst en
vormgeving
9-2011 — 8-2012
Radboud Universiteit | Nijmegen
Kunstgeschiedenis
8-2004 — 7-2010
Werkplaats
Kindergemeenschap | Bilthoven
VWO, profiel Natuur en Techniek

Profiel
Als social designer en docent ga ik graag aan
de slag met diverse ontwerpvraagstukken
om met elkaar een duurzame, inclusieve en
participatieve samenleving te creëren. Dit doe
ik vanuit het kunst- en maakonderwijs maar ook
vanuit mijn eigen ontwerpachtergrond.
Ik zet vorm op een speelse manier in als middel
voor sociale interventies, educatieve projecten
of andere vraagstukken die spelen in de
leefomgeving. Mijn werkveld bevindt zich altijd in
de driehoek Sociaal-Artistiek-Educatie.
Het werken als projectleider en/of
programmamaker in het culturele domein
gaat mij natuurlijk af. Ik ben een trekker,
organisator en verbinder die van aanpakken
weet. Mijn expertisse ligt in het maakonderwijs,
wetenschap en techniekonderwijs en het
kunstonderwijs.

Op dit moment geef ik twee dagen in de week
les op de Haagse Hogeschool (PABO) en
ben ik programma manager voor de Mokum
Maakcoalitie vanuit de Openbare Bibliotheek
Amsterdam/Maakplaats021 maar ik werkte
eerder voor ArtEZ, AHK, Techniekmenu, I’M
BINK, The Beach for creatieve innovation, Fillip
Studios, Frascati, Het Nationale Theater en
Buitenkunst
•
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Hobby’s en interesses
De zee, wielrennen, bolderen, wandelen, lezen,
musea, kamperen en theater

Kunst en cultuur educatie
Wetenschap en technologie onderwijs
Maakonderwijs
Onderzoekend en ontwerpend leren vanuit
de leefomgeving
CO-design
Creatieve technologie
Design thinking
Cultuurparticipatie
Social design
Culturele interventies en participatieve
kunst
Theatervormgeving voor sociaal artistieke
of educatieve projecten

Projecten
Programmamanager Mokum Maakcoalitie
Openbare biliotheek Amsterdam | Amsterdam 		
04-2021 —
 heden
Programma manager Mokum Maakcoalitie
Maakplaats 021
Ontwikkeling platform maakonderwijs
Amsterdam.

Docent Haagse Hogeschool PABO
Haagse hogeschool | Den Haag
09-2021 — heden
Docent Beeldende kunst bij de PABO
Ontwerper, docent en projectleider
Techniek menu | Den Haag
10-2021 — 03-2022
Ontwerper & docent Binckbakken

Programmamaker
The Beach for creative innovation|Amsterdam
10-2018 — 06-2021
Project management, artistieke leiding,
project ontwikkeling, creatieve productie en
communicatie.
Projecten:
- Gangmakers ontwerplabs
- Ontwikkeling Kindermuseum
- Kunstjongeren (junior curatoren-programma in
samenwerking met de Appel)
- Open buitenateliers
- De Mokum maakcoalitie
- Ontwikkeling toolkit sustainist design
- Coaching en ontwikkeling cultuurcoaches
- Aanvragen en verantwoordingen schrijven

Gastdocent toegepast vormgeving
bij opleiding Theaterdocent
AHK | Amsterdam
11-2019 — heden
Gastdocent toegepast vormgeving

Gastdocent kunst & technologie opleiding DBKV
ArtEZ | Arnhem
03-2018 — 01-2022
Docent kunst & technologie in sociale context.

De Mokum Maakcoalitie is het samenwerkingsverband
waar MAKEN centraal straat, we bundelen onze krachten
en zetten we maakonderwijs stevig neer in de stad. We
zetten ons in voor onderwijs op het gebied van kunst,
wetenschap en technologie. De coalitie bestaat uit: OBA,
Pakhuis de Zwijger, HVA, Waag, Cidekid, NEMO, Lekker
samen klooien, The Beach, Designathonworks, New Tech
Kids, Next Nature Network, Cultura Nederland en de W&T
makelaars van de gemeente Amsterdam

Docent beeldende kunst en onderzoekend en ontwerpend
leren op de Haage Hogeschool voor de PABO (opleiding tot
leraar basisonderwijs, voltijd en deeltijd)

In samenwerking met het Corbulo college
(techniekschool), Bincksgroen, I’M Binck en gemeente
Den Haag hebben we plantenbakken ontworpen en
geproduceerd voor in de Binkhorst. We hebben dit
uitgevoed in een co-desing proces met de leerlingen.

The Beach is een werkplaats en hub voor sustainist
design (sustainable innovation & social design) gevestigd
in Amsterdam, de focus ligt op ontwerpen met en voor
mensen. Samen met individuen en organisaties maken ze
projecten die gemeenschappen versterken. Gangmakers
(een van de aangeboden programma’s) is een programma
waar kinderen (8-16 jaar) leren ontwerpen en maken.
Met kunstenaars en ontwerpers werken kinderen aan
maatschappelijke vragen.
Samenwerkingspartijen: HVA, Breitner Academie,
Reinwardt Academie, Studiezalen, Pakhuis de Zwijger,
Gemeente Amsterdam, OBA Maakplaatsen, de Appel,
Maakcoalitie Amsterdam, MOCCA, Midzomer Mokum,
verschillende scholen en diverse kunstenaars en
ontwerpers.

Gastdocent toegepast vormgeving voor sociaal artistieke
theater projecten & theater vormgeving in
educatieve projecten (voltijd en verkort)

Als gastdocent ontwikkelde en doceerde ik vijf jaar het
project kunst & technologie aan de hand van diverse
sociale vraagstukken van zowel de gemeente Arnhem als
andere prominente organisatie uit de regio Arnhem.

Projecten
Social designer Radio van Deyssel
Frascati | Amsterdam
08-2018 —
 03-2021
Social designer voor een sociaal-artistiek
wijktheater project in de Lodewijk van
Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West.

Docent beeldende vormgeving
Buitenkunst | Drenthe
07-2016 — 08-2020
Docent beeldend

Drie en half jaar verzamelde Hanna Timmers en ik samen
verhalen van en in een buurt in verandering. Vier keer per
jaar maakten we een voorstelling met en voor bewoners.
Gedurende de jaren zetten we diverse sociaal-artistieke
interventies op. Zo stimuleerde we ontmoetingen en
weken we verhalen los .Dit project voerden we uit in
samenwerking met woningbouw verening Rochdale.

Docent beeldend voor zowel groepen kinderen (6-11) als
jongeren (12-16 jaar)

Vormgever Wij zijn Nederland
Het Nationale Theater | Den Haag
07-2018 — 03-2021
Vormgeving educatieve & maatschappelijke
theater projecten

- Vormgeving ‘Wij zijn Nederland’
(4 basisschoolvoorstellingen, thematiek: burgerschap)
- Vormgeving Wij Zijn (MBO-voorstelling (ROC Den Haag), 		
thematiek: burgerschap)
- Workshopdocent inspiratie traject MAAK
- Co-design workshop voor Maakruimte HNT

Hoofd kunsteducatie en ontwerper
Fillip Studios | Arnhem
07-2016 — 10-2018
Hoofd educatie & designer

• Hoofd educatie Fillipstudios
- Dagelijks beheer educatie
- Projectleider onderwijsdag Innovate Arnhem
(thema: maakonderwijs)
- Methodiek ontwikkeling en coach van KunstLAB
residency (interdisciplinair programma voor afgestudeerde
wetenschappers en kunstenaars)
- Diverse projecten op ArtEZ met als thema of aan de hand
van social design en kunst en techniek.
- Werkgroep Kunst & techniek CMK (samenwerking met o.a.
Cultuurmijoost, PABO HAN en ArtEZ.)
- Ontwikkeling en uitvoering van workshops Social design
voor voortgezetonderwijs en Ontwerpen voor de toekomst
voor het basisonderwijs.
- Diverse projecten aan de hand van ‘ontwerpend leren’ in
samenwerking met diverse
basisscholen en cultuurmakelaars van Rozet uit de wijk.
(o.a. Jouw idee werkt, Ontwerpen van toegangspoort,
Ontwerp je doel)

Fillip Studios (voorheen KunstLAB Arnhem) is een
ontwerpstudio die kunst, wetenschap en technologie
combineert voor het maken van maatschappelijke impact.

• Designer en concept ontwikkelaar bij producties
- Tunnelvisie (interactieve lichttunnel)
- User generated scripture
(Odd stream & hackers en designers)
- Writers in de cloud
(Universiteit Nijmegen, faculteit letteren)
- ValoRUsatie (Universiteit Nijmegen, faculteit sociologie)
- Oase project (Waterschap Rijn en IJsel)

Docent beeldende kunst
Gerritrietveld college | Utrecht
11-2016 — 07-2018
Docent beeldende kunst voortgezet onderwijs
Docent beeldend
Lindenberg | Nijmegen
09-2016 — 01-2017
Workshopdocent

Docent beeldende kunst en CKV
(2 dagen per week)

Workshopdocent en docent beeldende vormgeving op
basisscholen vanuit het programma Cultuur Onderwijs
met Kwaliteit. (Combinatie van taal- en beeldende kunstlessen.)

