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COMPETENTIES
Enthousiast
Creatief
Sociaal
Geduldig

ROTTERDAM

06-24922289

PROFIEL
Ervaren en ondernemende stemlogopedist en docent die op natuurlijke wijze haar
kennis en kunde overbrengt waardoor zij zowel studenten als cliënten stimuleert en
enthousiasmeert alles uit zichzelf te halen. Door een open manier van communiceren
snel in staat om een veilige en leerbare omgeving te creëren.

WERKERVARING
Docent/stemlogopedist, Codarts
juni 2022 – heden

•

Screenen alle studenten zang (klassiek, pop, jazz, wereld en theater)

•

Onderzoeken en behandelen stemvragen alle studenten

•

Ontwikkelen en doceren lessen stem voor zang- en docentopleidingen

Docent stem (opleiding logopedie), Hogeschool Rotterdam
juli 2018 – heden

•

Ontwikkelen en doceren van alle vakken rondom het gebied stem en
muziek

•

Voorzitter vakgroep stem

•

Begeleiding logopedisch spreekuur

Oplossingsgericht

•

Studieloopbaan coach jaar 3, 4 (stage)

Communicatief

•

Lid opleidingscommissie

Nieuwsgierig

•

Ontwikkelaar nieuw curriculum

Empathisch
Pragmatisch

Stemlogopedist en eigenaar, Stem Optimaal
september 2016 – heden

HOBBY'S
Muziek, zowel actief (viool,
altviool en zang) als passief, van
klassiek tot pop, van jazz tot
wereldmuziek, sport zoals
hardlopen en wielrennen, film en
theater, koken.
TALEN
Nederlands

•

Geven van logopedische behandelingen stem, adem en spraak (spreken
en zingen) met bijbehorende administratie

•

Geven en ontwikkelen van trainingen gericht op presentatie

•

Geven van stemcoaching aan beroepssprekers

•

Geven van ontspanningssessies aan acteurs en zangers

•

Contacten onderhouden met huisartsen, kno-artsen en andere
betrokkenen

Stemlogopedist en eigenaar, Logopediepraktijk Vlaardingen
mei 2012 – september 2019

•

Geven van logopedische behandelingen stem, adem en spraak (spreken
en zingen) met bijbehorende administratie.

•

Leiding geven aan een team van drie logopedisten

•

Contacten onderhouden met huisartsen, kno-artsen en andere
betrokkenen

Engels

Audiometrist, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
juni 2011- mei 2012

•

Afnemen van gehooronderzoeken.

•

Informeren en adviseren van kno-artsen over uitkomsten

Logopedist diverse praktijken Utrecht en Rotterdam
januari 2009 – mei 2012

•

Geven van logopedische behandelingen met bijbehorende administratie,
met stemtherapie als accent.

AFGERONDE OPLEIDINGEN
Master psychologie (richting gezondheidspsychologie), Open Universiteit
2019 – 2022

Bachelor logopedie, Hogeschool Utrecht
2001 – 2008

Vooropleiding zang lichte muziek, ArtEZ Zwolle
2001 -2002

CURSUSSEN EN NASCHOLINGEN
2020 - Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)
2020 - Basiskwalificatie Examinering (BKE)
2020 - Motiverende gespreksvoering
2016 - CVT
2016 - NLP voor paramedici
2014 - Specialisatie stemtherapie (deel B)
2014 - 3-zones-stemtherapie
2014 - Lax Vox
2013 - Presenteren middels theatertechnieken
2013 - Specialisatie stemtherapie (deel A)
2012 - Méér dan larynxmanipulatie (herhaling in 2018)
2010 - Coördinatietherapie van Elfriede Öcker, deel I en II
2006 - De nasaleermethode volgens J. Pahn
Naast deze scholingen aanwezig geweest bij verschillende symposia en congressen
op het gebied van stem, waaronder PEVoC 12 en 13.
EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN
Lid werkgroep profilering stemtherapie
2021 — heden

Voorzitter stemkring Randstad
2017 – heden

Stemcoach Transkoor 010 (vrijwilligerswerk)
2018 — heden

Bestuursfuncties
Gedurende mijn studie ervaring opgedaan in diverse besturen zoals het Utrechtsch
Studenten Concert (USC) en het Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO). Na
mijn studie besturen gedaan van Kamerorkest Pulcinella en Weekend Opera
Utrecht.
(alt)violiste
Gedurende mijn studie als (alt)violiste deelgenomen aan diverse landelijke
studentenorkesten waaronder Nederlands Studenten Orkest (NSO), Nederlands
Studenten Kamerorkest (NESKO) en Utrechtsch Studenten Concert (USC).
Momenteel nog actief in Orkest Pulcinella, Weekend Opera Utrecht en Neon
Ensemble.

