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Personalia
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit

: 1 augustus 1962
: Heelsum
: Nederlands

Opleiding
1979 – 1982
1987
2000

: Pedagogische Academie
: bevoegdheidsverklaring ontvangen voor educatief werker
: cursus ‘Bureauredactie’ van de Vakopleiding Boekenbranche

Cursussen
1998 – heden
1986 – 1998
1994 – 1995
1992 – 1993
1990

1989

: diverse workshops tijdens het ontwikkelen van educatief materiaal
over beeldverwerving, woordenschatdidactiek, denkgesprekken,
digibordtoepassingen enz.
: diverse cursussen op het gebied van NT2
: training ‘functioneringsgesprekken voeren’, verzorgd door
Interstudie, Centrum voor onderwijsmanagement
: training ‘uw nieuwe directiefunctie’; verzorgd door Interstudie
: training ‘Nederlands op de Werkvloer’ waarbij het opzetten van
onderwijstrajecten binnen het bedrijfsleven centraal stond, verzorgd
door UvA, Faculteit der Letteren
: contractcursus ‘onderwijssociologie’, verzorgd door de Katholieke
Universiteit Nijmegen

Werkervaring
2000 – heden
2009
2007
2003
1999 – 2000
1986 – 2000
1995 en 1997
1988 – 1990
1986 – 1987
1982 – 1985

: eigen bedrijf ‘De Werf tekst & redactie’
: auteur van Boer vindt vrouw voor onervaren volwassen lezers
: auteur van Het was een vrijdag voor jongeren over rouwverwerking
: auteur van NAH: Niet Altijd Handig voor kinderen die te maken
hebben met hersenletsel in het gezin
: parttime verkoopster in kantoorboekhandel
: werkzaam bij St. ROC Rijn IJssel College (in Arnhem e.o.) als
educatief werker, projectcoördinator en teamleider
: auteur van Daan-dagen, mijn eerste kind en Een nieuwe liefde voor
dokter Hans (heruitgave in 2007) voor onervaren volwassen lezers
bij het Nederlands Boek- en Leermiddelen Centrum in Den Haag
: projectmedewerker/auteur bij het Nederlands Centrum voor
Buitenlanders in Utrecht
: docent NT2 bij St. Bijzondere Projecten Volwasseneneducatie in Ede
: diverse (on)betaalde werkzaamheden in het sociaal cultureel
werk, alfabetiseringsprojecten voor autochtonen, vakantieactiviteiten voor kinderen, invalwerk op basisscholen

Nevenactiviteiten
- theater maken voor kinderen en volwassenen

