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“vakmanschap & meesterschap” 

Naast praktiserend architect ben ik docent bouwkunde & architectuur op het MBO, HBO en VMBO. Ik ben 

enthousiast over het vak bouwkunde en breng dit graag over op anderen. Passie, jarenlange praktijkervaring, 

een grote theoretische basis én de creativiteit vanuit mijn architectenachtergrond vormen bijzondere 

ingrediënten van mijn lessen. Ik leg moeiteloos dwarsverbanden en contextuele benaderingen bij de 

lesonderwerpen. Mijn leerlingen, studenten en collega’s weten dat te waarderen. > zie hier hun getuigschriften 

PROFIEL 

2014-nu 

WERKERVARING 

 

2012-2013 

2013-nu 

Summa College Bouw & Infra Veldhoven 

functie: docent i.o. bouwkunde en architectuurgeschiedenis. 

Als werkplekervaring voor de PTH geef ik met  veel plezier les in bouwtechniek en moderne  

architectuurgeschiedenis aan diverse klassen van BOL4.  

> meer info 

Van der Schoot architecten BV  Schijndel 

functie: senior architect 

Het bureau bestaat uit  een enthousiast team van  zo’n 7 bouwkundigen en jonge architecten. Ik ben 

aangesteld om als senior het bedrijf meer diepgang te bieden en mijn collega’s te coachen.  Mijn taken zijn  

zeer gevarieerd, zoals: ontwerpen, bestekken schrijven, aanbesteden en bouwbegeleiding van 

hoofdzakelijk huisartsen– en tandartsenposten. > meer info  

NCOI Opleidingen Utrecht 
functie: docent bouwkunde voor diverse modules 

NCOI biedt opleidingen in modules aan.  HBO-studenten met verschillende studierichtingen volgen in mijn  

colleges gezamenlijk;  algemene bouwkunde, bestek & tekening lezen, bouwregelgeving, 

architectuurgeschiedenis et cetera.   

> meer info  

IPD-opleidingen 

functie: docent bouwkunde  

Voor de IPD-opleiding makelaardij verzorg ik periodiek een complete lesreeks algemene bouwkunde aan 

cursisten en stoom ik hen klaar voor het pittige examen SVM NIVO.  Ze krijgen van mij: bestek- en tekening 

lezen, regelgeving, bouwproces, bouwmethoden en materialen, constructies, bouwfysica en geschiedenis 

van de bouwkunst.  

> meer info 

2011-2012 

2014-nu 

2014-nu Arcus college Heerlen  
functie: docent Sterkteleer & Bouwfysica   

Aan alle BOL4 klassen van het MBO bouwkunde & civiele techniek geef ik uitgebreid les in de vakken: 

Bouwfysica:  

Theorie en berekeningen van energie- &warmteaccumulatie, EPC, dampdiffusie- & condensatie, geluid, licht, 

optica en ventilatie.  

Sterkteleer:   

Berekenen & tekenen van reactiekrachten, momenten, normaal- en dwarskrachten, vervormingen, hout, 

steen, beton, staal, gronddruk, vloeistofmechanica en bouwvoorschriften.  
> meer info 

Canisius College de Goffert Nijmegen 
functie: docent bouwkunde 
Aan de 3de en 4de jaars VMBO leerlingen Bouwen Wonen Interieur (BWI) verzorg ik lessen in algemene 

bouwkunde, Autocad (2D en 3D), Excel en PowerPoint.  De leerlingen zijn van Basis en Kader niveau en 

hebben allemaal een profiel gekozen in: bouwtimmeren, fijnhout & meubel, infra, metselen of schilderen.  

> meer info 
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 OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN   

OVERIGE VAARDIGHEDEN 

NEVENACTIVITEITEN & INTERESSES 

Fontys Pedagogische Technische Hogeschool  
opleiding voor 2de graads docent bouwkunde > meer info 

 

 

 

Software:  

AutoCad, Allplan, Word, Excel, Duncan Stabu bestek, Photoshop, Indesign, Sketchup, Publisher  

Rijbewijs B 

Talen     schrijven  spreken   lezen 

Nederlands    goed   goed   goed 

Engels     goed   goed   goed 

Duits     redelijk   redelijk   redelijk 

Bahasa Indonesia  redelijk   redelijk   redelijk 

Vereniging van Bouwkunst Tilburg (VBT) 
functie: bestuurslid 

De VBT is een actieve alumnivereniging van de Fontys Academie van Architectuur en Stedenbouw in 

Tilburg. Voor leden, studenten, docenten en belangstellenden, organiseer ik workshops, lezingen en 

vakexcursies in binnen- en buitenland.   

> meer info 

Architectuur en Stedebouw Kielen Hölzel Graat BV Eindhoven 
functies: architect, projectleider & opzichter  

Wat een mooi bureau! De opdrachten zijn divers en er is een heldere bureauorganisatie met een algemeen 

streven naar perfectie. De visie van het bureau is dat de projectarchitect met alle facetten van het project 

kennis maakt. Hierdoor doe ik naast de gebruikelijke taken ook stabu-bestekschrijven, begroten, 

aanbestedingen leiden en meer- en minderwerkcontroles.  Ook ben ik voor externen werkzaam als 

opzichter en kwaliteitscontroleur. Projecten die ik uitvoer zijn o.a. renovaties, nieuwbouw, 

verzorgingstehuizen GGZ Oost Brabant, bedrijven- en kantoorgebouwen, woningbouw IJsseltuinen  

> meer info 

Odeon architecten BV Eindhoven 
functies: architect, projectleider & opzichter 

Samen met collega-architect Sander Kreijns werk ik aan het ontwerp voor de nieuwbouw van het 

Odeonkantoor a/d Essenstraat in Eindhoven.  Daarna doe ik de volledige bouwdirectie. 

> meer info 

2007-2010 

2000-2007 

1998-1999 

1987-1998 

Aartsen & Partners architecten BV Eindhoven 

functies: architect & projectleider 

Ik word door chef de bureau Hans Verhagen aangenomen om de bureau– en projectorganisaties een 

helder structuur te geven, de jonge collega’s te coachen en zelf de grote projecten te leiden. 

Enkele  projecten, waar ik trots op ben, zijn: 104 appartementen met commerciële ruimten a/d Dr. 

Cuijperslaan-Woenselsestraat, showroom met autowerkplaats a/d Boschdijk, Woningbouwplan op het 

terrein Blauwververij, Dierenartspraktijk Mill, huisartsenpost Mill en restaurant Philips Fruittuin.                                                                       
> meer info  

Diverse architectenbureaus & studie Academie van Bouwkunst 
functies: bouwkundig tekenaar, projectleider, opzichter en architect. 
Gedurende mijn opleiding op de Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg bouw ik een brede 
ervaring op bij De Bever Architecten en ingenieursbureau Archicom. Beginnend als bouwkundig tekenaar 
ontwikkel ik mezelf uiteindelijk tot projectleider en architect. 
 

2013 

1995 

1986 

1981 

1979 

1993 

Academie van Bouwkunst Tilburg  
architectuur  > meer info   
HTS Bouwkunde Tilburg/bouwtechniek 

HAVO  Van Maerlantlyceum Eindhoven 

MAVO St. Ignatius Eindhoven 

Nemetschek cursus Allplan 

Fontys opleiding AutoCAD  

2007 

2000-nu 

Bas-trombonist bij brassband De Vooruitgang Nuenen 

Lekker muzikaal uitleven in de prachtige  wereld van brassbandmuziek. 

Creatief brein & organisator van muzikale/culturele evenementen in Nuenen e.o. 

Jaarlijks diverse culturele evenementen met de brassband i.s.m. toneelverenging, koren, dansscholen, 

binnen– en buitenlandse solisten, Gerard van Maasakkers. Redacteur jubileumboek “125 jaar vooruitgang 

geboekt” PR en website beheer. 
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