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studies 2011-2014: Professionele Bachelor in elektromechanica Thomas More Geel 

 2014: Stage: Didactische pompenstand Provil 

 2014: Geslaagd met grote onderscheiding Thomas More Geel 

 2014-2015: Schakelprogramma Industriële Ingenieurswetenschappen KU.Leuven Geel 

 2015-2016: Industriële Ingenieurswetenschappen KU.Leuven Geel 

 2015-2016: Masterproef: Lego-telsysteem Provil 

 2016: Geslaagd met grote onderscheiding KU.Leuven Geel 

 2016-2018: Specifieke lerarenopleiding - LIO H.I.K. 

    

ervaring Nextbook – 2019 -… 

 

Nextbook transformeert cursussen en handboeken naar geavanceerde leertools met 

gebruiksvriendelijke, interactieve functies. Studenten kunnen markeringen en notities aanbrengen in 

hun cursus, ze kunnen door een ingebouwde chatfunctie vragen stellen aan elkaar. 

 Leerkracht – 2016-… 

 

Als kersverse ingenieur werd ik voor de klas gezet met al dan niet gemotiveerde leerlingen. Deze 

periode heeft me veel geleerd over het omgaan met jongeren en hoe je een duidelijke conversatie 

moet voeren die voor iedereen verstaanbaar is. Er was veel geduld voor nodig, maar dit hoort 

allemaal bij het leerproces van de leerkracht en de leerling.  

 Limburg STEM’T af – 2016-2018 

 
Vanaf het eerste schooljaar ben ik betrokken bij het project van Limburg STEM’T af. Via dit project 

laten we jongeren proeven van STEM door samen te werken met andere scholen. 

 Windsurfinstructeur – 2006-2013 

 
Gedurende vele jaren heb ik met veel plezier jongeren mijn hobby op een creatieve en leerrijke 

manier kunnen aanleren. Dit heeft de stap naar het onderwijs vergemakkelijkt. 

    

vaardigheden Taalkennis   

 Nederlands moedertaal  

 Frans heel goede kennis (Franstalige vader)  

 Engels goede kennis  

 Duits noties  

    

 PC-kennis   

 STEP 7 (Siemens) TIA-Portal (Siemens) PL7 (Schnieder) Fluidsim (fest) 

 LabVIEW (NI) Inventor EPLAN Autocad 

 Matlab Java Visual Basic Scilab 

 Photoshop MS-office Wondows/Mac Trotec Laser 

 Html/CSS JS/React PHP/MYSQL C# 

    

persoonlijk Innovatief: Altijd op zoek naar nieuwe projecten en oplossingen voor problemen 

 Creatief: Op een aangename manier iets naar voor brengen 

 Kritisch: Ik durf mezelf in vraag te stellen en streef naar perfectie 

 Flexibel: Bereid om overuren te presteren en mee te werken aan schoolprojecten 

 Stipt: Zal er altijd voor zorgen dat alles op tijd in orde is 

 Bezit eveneens een VOL-VCA diploma 

 


