PERSONALIA
Naam:
Adres :
Telefoon:
Email:
LinkedIn
Geboren:
Website:

Ted Driessen
Op de Graaf 72, 6438 JC Oirsbeek
06 43542494
teddriessen@gmail.com
www.linkedin.com/in/ted-driessen
04-03-1966
http://cv.driessen-online.nl

PROFIEL
Keywords: resultaatgericht, analytisch, no-nonsense, creatief
Opleiding: wiskunde, natuurkunde, techniek. Omdat ik 25 jaar als leraar
heb gewerkt aan een middelbare school beschik ik over enige didactische
vaardigheden. Ook het ontwerpen van cursus en lesmateriaal is voor mij
geen probleem. De meeste lessen die ik heb gegeven waren
natuurkundelessen aan het VMBO.
Naast lesgeven heb ik op school de nodige andere taken verricht die ook
bij het onderwijs horen, als coördinator en teamleider. Hierbij kunt u
denken aan onder andere schoolorganisatie in de breedste zin van het
woord. Ook het samenstellen van groepen op basis van cognitie, sociale
eigenschappen en andere kenmerken van leerlingen. Het begeleiden van
leerlingen met een bijzondere hulpvraag. En ook het ondersteunen van
docenten bij het uitvoeren van hun core business behoorde tot mijn
werkzaamheden.
De wereld verandert en scholen veranderen mee. Daarom besloot ik bijna
20 jaar geleden mijn bijdrage te geven aan de invoering van ICT in het
onderwijs.
Mijn computervaardigheden: ik kan een computer gebruiken, er een
bouwen en ik ben in staat om een responsive website te bouwen door
middel van HTML en CSS. Het gebruik van een computer heb ik vooral
geleerd in de lerarenopleiding. Wat betreft hardware, besturing en
websites ben ik gecertificeerd door aanvullende cursussen.
Ik houd ervan om gegevens en informatie, processen en procedures
te analyseren en de output daarna op een creatieve wijze te
verbeteren.
Mijn toegevoegde waarde voor een werkgever is dat ik een bescheiden,
betrouwbaar persoon ben die hard en oplossingsgericht werkt. Ik ben
flexibel, nieuwsgierig, ontwikkel mezelf blijvend en wil mijn competenties
en brede werkervaring graag inzetten en delen. Mijn doel is een
organisatie en werkplek te vinden waar ik mijn persoonlijk en
professioneel profiel zinvol en passend kan inzetten.

WERKERVARING
1995 – 2016

Docent wiskunde, natuurkunde, Connect College te Echt

1996 – 2011

Coördinator en teamleider bij het Connect College Echt
Taken en verantwoordelijkheden:








1994 – 1995
1992 – 1993
1992 – 1993

Organisatie en inrichting van het onderwijs in
de breedste zin van het woord, spil tussen
directie en docent
Leerlingenzorg en passend onderwijs, lid van
sociaal pedagogisch zorgteam
Personele zorg
Aansturing en ondersteuning van het mentoraat
Keuzebegeleiding VMBO, organiseren en uitvoeren
van voorlichtingsavonden
Coördinatie ICT:
 Ontwikkelen netwerk (LAN) en beheer
 Inkoop hardware en licenties
 Scholing en ondersteunen personeel
m.b.t. computergebruik, EDCL &
E-learning
 Ontwikkelen Dbase t.b.v. leerlingadministratie
 Aansturen beheer en begeleiden
stagiaires IT (MBO)

Docent wiskunde, natuurkunde, Heuvelland College
Nijswiller
Docent wiskunde, natuurkunde, IT, Technisch College
Heerlen
Docent informatiekunde, College Sancta Maria Kerkrade

OPLEIDINGEN
1978 – 1985

HAVO, Broekland College Hoensbroek
(Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Scheikunde,
Biologie)

1985 – 1988

MTS, MBO Sittard
Fijnmechanische techniek
Keywords: Nauwkeurig, verspanend, niet- verspanend,
metaalbewerking, draaien, frezen, slijpen, boren,
constructieleer, instrumentenleer, materialenleer,
elektronica, technisch tekenen

1988 – 1994

PTH-N, Eindhoven
(Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland)
Tweedegraads lerarenopleiding wiskunde & natuurkunde
Keywords: Wiskunde, natuurkunde, didactiek,
onderwijskunde, pedagogiek,

VAKSCHOLING
1999
2001
2001
2003
2005
2010
1996 – 2011
2015
2017
2018 – heden

Middenmanagement
CompTIA A+ (Core & DOS/Windows)
Netware 5.1 Administration (560)
Coachende gespreksvaardigheden
Leefstijl voor jongeren
Managementdevelopmenttraject
Diversen m.b.t. onderwijs
Stemgebruik en presenteren in het onderwijs
Adobe Dreamweaver CS6 & CC (HTML & CSS)
Professioneel webdesign

OVERIGE
Talen:
Rijbewijs:

Nederlands, Engels, Duits
B

VRIJE TIJD
Fotografie, genealogie, websites maken, wijn maken, lezen, wandelen en
klussen in en rondom huis.
WEBSITES
Onder andere:

www.tedsites.nl, www.wijnexperiment.nl,
cv.driessen-online.nl

REFERENTIES
Op verzoek leverbaar

