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PROFIEL
Als creatieve en analytische professional zoek ik een baan met afwisseling en uitdaging in de culturele sector. Mijn 
grote missie is om kunst- en cultuuractiviteiten te creëren waar mensen blij van worden. Mijn kracht ligt in het 
organiseren van projecten en het bedenken van ideeën en oplossingen.  Hiervoor zet ik mijn organisatievermogen, 
creativiteit en scherpzinnigheid in. Vervolgens zorgen mijn perfectionisme, doorzettingsvermogen en 
betrouwbaarheid ervoor dat ik altijd het best mogelijke resultaat behaal met de beschikbare middelen. 

RELEVANTE WERKERVARING

OPLEIDINGEN
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Programmeur activiteiten&evenementen 
Fries Museum en Princessehof 
Leeuwarden

Ontwikkelen en coördineren van de 
activiteiten-programma’s van beide musea: 
planningen en begrotingen opstellen, beleid 
schrijven, vrijwilligers/stagiairs aansturen.

Area manager
Welcome to the Village
Leeuwarden

Verantwoordelijk voor verschillende projecten 
tijdens het festival.

Auteur (freelance) primair onderwijs 
Uitgeverij EduForce 
Drachten

Ontwikkelen, schrijven en vormgeven van 
lesmethodes voor (hoog)begaafde leerlingen.
Tevens gastlessen ontwikkelen & geven.
• literatuur&schrijven (2014)
• kunstgeschiedenis in 4 delen (2014-2015) 
• taal in 6 delen (2014-2015)

Projectmedewerker 
Keunstwurk 
Stage, Leeuwarden

Ondersteuning organisatie culturele 
programma  van de Slachtemarathon 2012 en 
het project Kunst bij de Boer.

2012-heden

2013-heden

2012-heden

2012-

MA Kunsten, Cultuur en Media 
Cum Laude
Rijksuniversiteit Groningen

Kunstmanagement, kunstmarketing, kunst-
beleid en literatuur.

Pre-master Kunsten, Cultuur en Media 
Rijksuniversiteit Groningen

Vakken gevolgd over kunstmanagement, 
kunstmarketing en kunstbeleid.

BA (honours) University College Utrecht 
Summa cum laude
Universiteit Utrecht

Major in museum studies, kunst-geschiedenis, 
literatuur en taalkunde.

Piter Jelles Gymnasium 
Leeuwarden

Cultuur&Maatschappij profiel met extra: 
Biologie 1, Wiskunde A1/2, Frans 1/2, Duits 
1/2, Hebreeuws en Filmkunde.

2011-2012

2010

2006-2009

2000-2006
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CURSUSSEN

OVERIGE WERKERVARING

HOBBY’S EN INTERESSES
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Verscheidene online universiteitsvakken
 Via Edx.org en Coursera.org
Alle afgesloten met een 9 of hoger

• Art and Inquiry (Museum of Modern Art)
• Art and Activity (Museum of Modern Art)
• The science of everyday thinking (University 

of Queensland)
• Buddhism & Modern Psychology (Princeton)
• Leaders of Learning (Harvard University)
• Introduction to Human Behavorial Genetics 

(University of Minnesota)

Basiscursus Fries 
Korte conversatiecursus Fries 
Afûk, Leeuwarden

Geen examens afgelegd, wel veel geleerd en 
geoefend.2010/2014

2014-heden

2011-2013

2008-heden

2007-2012

2009

2007-2013

Crew film- en theaterproducties Schrijver, producent en regisseur van 
verschillende amateur en semi-professionele 
film- en documentaire producties.

Eigenaar Geeky Arts & Craft
Internetwinkel

Redelijk succesvolle onderneming in 
handgemaakte artikelen.

Overblijfkracht/coördinator 
Tussenschoolse opvang 
Utrecht en Friesland

Ervaring met alle groepen van het primair 
onderwijs.

Verscheidene administratieve, 
callcenter, productie en ICT bijbanen 
Leeuwarden

O.a. bij de Belastingdienst, ING, Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden en PostNL.

Stagiaire regie bij De Ingebeelde Zieke 
De Utrechtse Spelen o.l.v. Jos Thie

Nederlands

Engels

Fries

Duits

• Microsoft Windows & Office

• Apple Macintosh & iWork

• Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator

• Websites, sociale media

ICTTALEN

In mijn vrije tijd schrijf ik (Engelstalige) romans, maak ik documentaires en speelfilms, ben ik een actief 
bezig met kunst (polymeerklei, potlood en grafiek), bezoek ik graag erfgoed-locaties, popconcerten, 
voorstellingen en musea, lees ik veel boeken en kijk ik graag goede series en films.


