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Opleidingen
Opleidingen
Lerarenopleiding eerstegraads Handvaardigheid/Kunstgeschiedenis, Hogeschool
voor de Kunsten, Utrecht, diploma juni 1998
Architectonische vormgeving Monumentaal, Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem,
diploma 1994
Oriëntatiejaar, Vrije Hogeschool, Driebergen 1988-1989, afgerond
Atheneum, Marnix college, Ede, diploma juni 1988
Aanvullende cursussen
Healingopleiding,intuitive opleidingen, Utrecht okt 2012- mei 2013
Readingopleiding , intuitive opleidingen, Utrecht jan 2010-nov 2011, afgerond
Strategietraject voor kunstenaars, Kunstzaak, Amsterdam, juni 2007, afgerond
Training ontwikkeling intuïtie 1 en 2, Cico, Utrecht, november 2006, afgerond
Identiteit, vijfdaagse training, Momocim, Culemborg, feb 2005, afgerond
Adobe premiere cursus, Het Domein, Arnhem, okt -mei 2003, afgerond
Photoshop cursus, Het Domein, Arnhem okt-mei 2002, afgerond
Communicatiecursus, Orion, Arnhem sept 2000-feb 2001, afgerond
BewustZijn jaartraining, Orion, Arnhem, sept 99-juni 2000, afgerond
Ondernemen in de kunstensector, Buro Klein Werk, Arnhem, 1994 afgerond.
Onderwijs,trainerschap en beleid
Kunstdocentschap, beleid en coördinatorschap op hbo’s
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Kunst Media en Technologie, afdeling
media. Ontwikkelaar van het nieuwe curriculum van de afdeling Media zoals het nieuwe
vak ontwerpprocessen en de nieuwe opzet voor intervisie en studentbegeleiding
gedurende de vier studiejaren. Docent Ontwerpprocessen en “Stage en Beroep” ,2006heden
Hogeschool Arnhem Nijmegen, afdeling Industrieel Product Ontwerpen
docent en ontwikkelaar van de vakken “Kleur, Vorm en Materiaal” en “Creatief denken”
2002-heden
Bernard Lievegoed college for liberal arts te Driebergen studiecoördinator, beleid,
kunstdocent, mentor en coach, dec 1994 -sept 2009
Hogeschool de Horst te Amersfoort Docent beeldende kunst 2001-2006 (projectbasis)
Rietveld academie te Amsterdam ,Docent klik op kunst, workshops voor startende
studenten om zich te oriënteren op de kunst, maart 2002
Kunstworkshops en trainingen voor bedrijven
De Baak te Driebergen,training waar middels kunst de trainee kunnen werken aan hun
ontwikkelingsvraag, 13 april 2006
Artedu te Valery sur Somme, Schildercursussen op locatie in Frankrijk, 1998 tot 2006
Ohra te Arnhem, Schilderworkshop, uitgangspunt; samenwerking en plezier,dec 2004
Icon media lab te Amsterdam, Schilderworkshop, uitgangspunt; teambuilding en
plezier, juni 2001
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Datelnet te ’s Hertogenbosch, Schilderworkshop, uitgangspunt; diverse vormen van
contact, juni 2001
Elkerlik te Almelo, Schilderworkshop met als thema flexibiliteit, nov 1999
Twijnstra en Gudde te Amersfoort, Training van 3 dagen over de blik van de
kunstenaar,juni 1998
Kunstenaarschap in veranderingsprocessen
Kunstprojecten
De energeierbron van Lunetten In dit kunstproject wordt het begrip energiebron
onderzocht en vormgegeven. Zowel de fysieke energie, in de vorm van lekker
schommelen, als de geestelijke energie, in de vorm van interviews.i.o.v Stichting Go
APE! te Utrecht okt 2013
Allerzielen voor iedereen, Een serie workshop/training voor nabestaanden om hun
eigen herdenkingsritueel en verbeelding te creëren en realiseren, in het kader van het
project Allerzielen Alom, provincie Noord-Holland, i.s.m. Ida van der Lee, 2007
The survival guide Het schrijven en ontwerpen van een filosofische survival guide voor
de beginnende (hbo) community-art student. In samenwerking met onderzoeker en
schrijfster Sandra Trienekens i.o.v. Artez Press. Vanwege financiële redenen is het boek
uiteindelijk niet gedrukt, maart 2007-okt 2007
Verrassingsdag, beeldende interventie m.b.t. het thema van deze dag “keuzes maken”,
i.o.v Sander Vrugt van Keulen, Eindhoven 12 mei 2006
Binnenstebuiten Deelname aan de denktank en visievorming mbt het project
Binnestebuiten. Een project waar kunstenaars worden ingezet om aankomende docenten
te leren om hun eigen inspiratie te gebruiken om leerlingen in contact te brengen met
hun drijfveren. i.o.v. Iselinge (PABO) Doetinchem, mei-juli 2006
De verbinding Gedurende een jaar wordt maandelijks een kunstwerk uitgereikt aan een
bewoner van het Oranjekwartier. Elk kunstwerk gaat naar een bewoner die stáát voor
verbinding. Iedereen die een kunstwerk ontvangt bepaalt wie de volgende is en waarom.
Deze uitreiking wordt verslagen in woord en beeld door de Deventer Post jan-dec 2007
Plan van Vooruit Vier kunstworkshops met als doel om de toekomstvisie van de
bewoners m.b.t. de wijk boven tafel te krijgen te Deventer, oktober 2006-jan 2007
De Verwondering In een serie bijeenkomsten gaan de leerlingen van groep 5 op zoek
naar hun eigen wonder. Dit project resulteert in een drijvend kunstwerk op het water,
Lea Dasbergschool, basisschool te Arnhem, mei 2006.
Met andere ogen Een tentoonstelling en gesprekken met bewoners van Alphen, te
Alphen aan den Rijn, mei-juni 2004
De Hoogstraatmaker “De hoogstraatmaker onderzoekt de sociale en culturele
component door het initiëren van culturele activiteiten en kunstzinnige interventies”
citaat vacature. Wij hebben diverse activiteiten ondernomen die uiteindelijk samenkomen
in het boek en de film “Ieder woord is materie”. Daarnaast zijn wij de curatoren geweest
van de tentoonstelling “Openbaar document”. i.s.m Sabine Zwikker, voor de gemeente
Vlaardingen, jan 2003-mei 2004
Een rimpeling kunstproject i.o.v. Kerngroep Presikhaaf. Het publiek werd gevraagd om
voor het kunstproject hun wensen op te schrijven en te laten drijven op zilveren schalen
op het water van Presikhaaf. augustus 2002
Lijn Project voor de basischool De Wingerd te Twello. De lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van de leerling is uitgangspunt voor dit project, mei- juni 2002
Watervisiedag te Arnhem, Gedurende een dag komen 8 basisscholen middels
rondleidingen op diverse locaties en middels kunstworkshops in contact met de vele
aspecten van het water, 21 nov 2001
Kunst voor jongeren Kunstadoptieproject, een kunstenaar in de school ( vmbo en isk)
met als doel de kloof tussen de kunst en de jongeren te overbruggen. De mentaliteit
versus het vreemde en onbekende te transformeren. Diverse projecten zoals 83
Ontwerpen jan 2001, Zoetbalplein pleinontwerp, juni 2000, 348 zoenen billboard (zie
kunstkaart) mei 2000, Stairway to heaven juni 1999
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Kunstenaarschap
Kunstwerken in de openbare ruimte, decor en museale vormgeving:
Kunstwerk de energiebron van lunetten i.s.m basisschool De Spits en stichting Go
APE!, oplevering 10 okt 2013
Kunstwerk Pauluslokatie, i.s.m. Sabine Zwikker, Arnhem, i.o.v. gemeente Arnhem,
april 06
Kunstwerk Landschap voor de ziel i.o.v.Wijken voor kunst te Arnhem, sept 05
Vormgeving tentoonstelling “Verheven Water”,het Watermuseum, Arnhem 2004
Vormgeving tentoonstelling “Groeten uit Klarendal” MMKA, Arnhem 2001
Schetsontwerp Brandenburg-West i.s.m.Sabine Zwikker, i.o.v.Gemeente De Bilt, dec
2002
Object trouvé, object changé, kunstwerk Keizershof, i.o.v.Stichting Swop, Arnhem
juni 2002
Décor “Noki, kind van een vluchteling” voor de Lindenberg, Nijmegen, jan -dec 2002
Décor “Mooi/lelijk” voor De Plaats, Arnhem, april 2002
Studieontwerp penitentiaire inrichting Den Engh i.s.m. Sabine Zwikker, Den Dolder
i.o.v.Rijksgebouwendienst, Den Haag, nov 2001
Décor “Wie van ver komt, kan veel verhalen” voor De Plaats, Arnhem, april 2001
Installatie “Overgang” theater de Fransche school, derde prijs, te Culemborg 1998
Exposities:
Eendags, een ruimtelijk werk in 12 uur , CBKU, Utrecht, 24 maart 2012
I.S.M. tentoonstelling participatieprojecten in Deventer. Kunstenlab, Deventer, maart 2007
Zien,Denken,Doen; De Transformatie van de Hoogstraat, overzichtstentoonstelling,
Visserijmuseum Vlaardingen, jan-juli 2007
Kunst te water, groepstentoonstelling in Rijkerswoerd,Stichting Beleven, Arnhem,mei-juni 2006
Vormen van Aarde, groepstentoonstelling Wilhelminapark, Beelden Buiten Apeldoorn,sept 2005
De verbinding, serie tafelkleden in het café, kunst aan tafel, Lux, Nijmegen, mei 2004
Met andere ogen, groepstentoonstelling, CBK Alphen aan den Rijn, mei-juni 2004
Thuis, groepstentoonstelling, Museum Valkhof,i.o.v CCC en het Valkhof, Nijmegen, sept 2003
Tijdelijk onderkomens, groepstentoonstelling,Germinahof, Sterksel, mei- juli 2003
Buitenpost, tentoonstelling van kunstwerken die op procesmatige wijze zijn ontstaan voor een
bouwspeelplaats voor kinderen in de Arnhemse Spijkerbuurt, mei-sept 2001
Amulet d’arbre, groepstentoonstelling, Beeldentuin De vijf zinnen, Arnhem, mei 2001
Buijs &Vriend, duotentoonstelling met Erik Buijs, expositieruimte Het Hooghuis, Arnhem, okt
2000
Tussen, duotentoonstelling met Sander Heezen, ruimte “Meijer van Eijsinga”, Den Haag, mei
2000
Stronk, groepstentoonstelling, Beeldentuin De Vijf Zinnen, Arnhem, sept-nov 1999
Zeep, kunstproject m.b.t. zeep, CBKN, Nijmegen, sept-okt 1999
De stoel, groepstentoonstelling, Barbarakerk, Culemborg, sept 1998
Nieuwe leden, groepstentoonstelling CBKN, Nijmegen, juli-aug 1998
Huntenkunst, internationale kunstbeurs, Doetinchem, mei 98-99
Lengte, breedte,diepte, interculturele tentoonstelling, De Gele Rijder, Arnhem, jan
1998
Het lichaam en de dingen, solotentoonstelling, Beuningen, aug-sept 1997
Publicaties over mijn werk
Ieder woord is materie, boek en film i.s.m. Sabine Zwikker
Catalogi behorende bij de tentoonstellingen: Met andere ogen,Thuis, Stronk,
Lengte,breedte en diepte, Kleinnood en Zelfbeeld.
Artikelen in de diverse dagbladen zoals de Gelderlander, de Volkskrant, de Arnhemmer,
Rotterdams dagblad, Deventerpost etc.
Kunstkaarten van het werk “Moment van ontwapening” “Zonder titel” en van het
billboard “348 zoenen”
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Televisie en Radio
Stadsomroep Vlaardingen 2003 en 2004 diverse interviews
Stadsomroep Arnhem, radio-interview, 16 okt 2000, “Buijs en Vriend”
NLTV Nederland 1, 22 mei 2000, “348 zoenen”
TV Gelderland, journaal, 19 mei 2000 “348 zoenen”
Stadsomroep Arnhem, radio-interview, 19 mei 2000, “348 zoenen”
TV Gelderland, journaal, 16 sept 2000 “ Zeep”
Lokaal plus Doetinchem 10, 11 mei 1999 “Huntenkunst”
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