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Opleiding

Wie ben ik?

Opleidingsniveau  HAVO middelbare school (Natuur en gezondheid profiel)

Onderwĳsinstelling  Lindenholt college, Nĳmegen

Periode   September 2007 tot Mei 2012

“Mĳn middelbare school verliep soepel. Ik heb het vierde jaar van de HAVO over moeten doen doordat ik 

voor grote uitdagingen kwam te staan maar desondanks sloot ik mĳn examens af met goede cĳfers. Ik 

overtuigde mĳzelf hierdoor dat ik veel kwaliteiten had en wist het te bewĳzen tĳdens mĳn examens.”

Opleidingsniveau  Bachelor of the Arts

Onderwĳsinstelling  ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem

Periode   Augustus 2012 tot September 2017

“Tĳdens mĳn studie Interaction Design aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ kwam ik er achter waar 

mĳn echte kwaliteiten lagen; binnen de ontwerp wereld. Ik had ontzettend veel plezier in het creatieve 

denken van de ontwerp projecten die ik daar voor mĳn kiezen kreeg. In 2015 ervaarde ik helaas grote 

tegenslagen in de privésfeer en heb ik deze studie stop moeten zetten.”

Opleidingsniveau  Bachelor of  Science

Onderwĳsinstelling  HKU Hogeschool voor de kunsten Utrecht, Utrecht

Periode   Augustus 2018 tot heden

“Eenmaal op het HKU aangekomen had ik veel meer vertrouwen in mĳn eigen kennen en kunnen. Met alle 

ervaring die ik al opgedaan had op ArtEZ kan ik de uitdagingen op het HKU veel effectiever te lĳf gaan. Ik 

weet nu precies wat ik wil bereiken en ben dan ook zeer gedreven om dit doel te behalen.”

“Ik ben een doorzetter, een vechter. Ik ben op een punt in mĳn leven gekomen waar ik grote stappen wil 

maken, nieuwe dingen wil leren. Ik ben een creatief denker en spar graag met mensen om mĳ heen om tot 

nieuwe ideeën te komen. Sociale vaardigheden zĳn mĳ op het lĳf geschreven en communicatie is voor mĳ 

dan ook geen probleem. Ik wil vorm geven aan mĳn toekomst.”

Functietitel   Grafisch Vormgever

Bedrĳf   Scouting Nederland, Nederland

Periode   Januari 2020 tot heden

Functietitel   Grafisch Vormgever

Bedrĳf   EnergieVoorVier, Beuningen

Periode   Februari 2019 tot 2021

Functietitel   Pedagogisch begeleider

Bedrĳf   Scouting Beuningen ‘76, Weurt

Periode   Januari 2013 tot heden

Functietitel   Grafisch Vormgever

Bedrĳf   LeerMeerKracht, Beuningen

Periode   Juli 2018 tot September 2018

Functietitel   Interactief Vormgever

Bedrĳf   Sprockler B.V., Den Haag

Periode   November 2017 tot September 2018

Interaction Art

Werkervaring
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