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PROFIEL

Mijn ervaring in projectmatig

werken en het ontwikkelen van

educatieve materialen wil ik graag

inzetten om bij kinderen en

volwassenen een open

onderzoekende houding te

stimuleren. Mijn sterkste punten zijn

mijn enthousiasme en vermogen

om vorm te geven aan creatieve

ideeën.

OPLEIDING

2005-2008  Pabo   

Fontys Hogeschool Tilburg

1986-1992 Taal en

literatuurwetenschappen

Universiteit van Tilburg
 

 

 DESKUNDIGHEID

Leesbevordering en

literatuureducatie

Levensbeschouwing en religie

Lesgeven en workshops

begeleiden

Schrijven en redigeren

Taalonderwijs
 

CONTACT

Riethovenerf 59

5035 CJ Tilburg

013-5714283 / 06-19917773

 

zinvoorzin@kpnmail.nl

 

www.zinvoorzin.link

WERKERVARING

Educatief auteur en workshopbegeleider
De Boekenwijzer 1996-2008 / Zin voor Zin 2008-nu
 

Ontwikkeling van projecten en lesmateriaal voor de basisschool
op het gebied van taal, leesbevordering en levensbeschouwing,
zie bijlage en www.zinvoorzin.link.
 

Bibliotheekmedewerker frontoffice
Bibliotheek Midden Brabant 2016-2018
 

Leerkracht basisonderwijs
Invalpool Tilburgse Basisscholen 2008-2012 / 2015
 

Projectleider/scholencoördinator
Universiteit Maastricht 2012-2014
 
Werkzaamheden in het kader van het project ‘Emergent
Cultural Literacy’- een onderzoek naar de literaire kennis die
jonge kinderen spontaan opdoen door het luisteren naar
verhalen en gedichten aan de hand van een ‘leeskalender’:

werving van en voorlichting aan basisscholen;
eindredactie van leerkrachtenhandleiding.

 

Projectmedewerker Boekwijzer
Universiteit van Tilburg 1999-2002
 
Kinderboeken beoordelen op inzetbaarheid voor
basisonderwijs ten behoeve van ‘Boekwijzer’: een
zoekprogramma voor jeugdliteratuur.
 

Consulent literatuur
Brabants Instituut voor School en Kunst 1996-1997
 

Samenstellen en ontwikkelen projectaanbod literatuur
Workshops aan leerkrachten
Redigeren van lesbrieven van collega's

 

Medewerker Boekenpret
Openbare Bibliotheek Amsterdam 1993-1995
 

Ontwikkelen voorleesprojecten en bijscholing peuterleidsters
en leerkrachten groep 1 en 2
Workshops leesbevordering aan peuterleidsters en
leerkrachten groep 1 en 2

 
 
 
 
 
 



Bijlage  Zin voor Zin
Historie
In 1996 begon ik met het ontwikkelen van leesbevorderingsprojecten onder de naam 'De Boekenwijzer'.
Sinds 2008 werk ik onder de naam 'Zin voor Zin' aan projecten op het gebied van taal, lezen en
levensbeschouwing.

Missie
Zinvol taal- en leesonderwijs gekoppeld aan zin-ontdekkend leren
spelen - onderzoeken - reflectie en dialoog

Leesbevorderingsprojecten
Prentenboekenprojecten en thematische leesprojecten voor onder andere de 
Provinciale Bibliotheek Centrale, Cubiss, Openbare Bibliotheek Eindhoven, Openbare Bibliotheek
Dordrecht en Uitgeverij Inktvis.

Methodes
Taalverhaal van ThiemeMeulenhoff: taallessen, 1998-2000.
Ondersteboven van Lezen van Zwijsen: lessen begrijpend lezen, verhalen en toetsvragen, 2000-2003.
Leeslijn van ThiemeMeulenhoff: leesbevorderingsprojecten voor het servicebulletin, 2002-2004.
Estafette Nieuw van Zwijsen: handleiding technisch lezen, 2008.
Staal van Malmberg: taallessen, 2009-2011.
Station Zuid van Malmberg: lessen leesbevordering, 2012.
Karakter van Malmberg: lessen leesbevordering en literatuureducatie, 2017-2018.
Kleur van Levendig Uitgever, voorheen Kwintessens: lessen levensbeschouwing, 2009 - 2010.
Hemel en aarde van Kwintessens: lessen levensbeschouwing, 2010 - nu.
Tekstvaardig van Schoolsupport: creatief schrijven en close reading, 2020.

Publicaties
Lezen met het letterschildertje en Lezen en rijmen met Pepijn: speelleerblocs; Zwijsen, 2000-2001.
De wereld in een kiezelsteen. Een filosofische ontdekkingsreis door de jeugdliteratuur. Lemniscaat,
2003.
Spiegels: een inspiratieboek met teksten uit verschillende religies, Levendig Uitgever, 2016.
Diverse artikelen voor onder andere Leesgoed, Literatuur zonder leeftijd, Lexicon van de jeugdliteratuur
en Juf en meester.
Recensies over kinderboeken voor NBD Biblion. 

Workshops
Prentenboekenuurtje voor kleuters en hun ouders op basisschool de Regenboog in Tilburg, 2015.
Kinderleesclub Trossen los: leesproject in samenwerking met de Bibliotheek Midden Brabant en Stichting
Tilburg te Water, 2018.
Schrijven van griezelverhalen voor basisschoolleerkrachten in opdracht van Bibliotheek Midden
Brabant, 2018.
Uitvindersclub: leesbevorderingsproject, 2020.


