
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 
Willem de Kooning Academie in Rotterdam

Grafisch Vormgever
Grafisch Lyceum in Rotterdam

MAVO
CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland

Opleidingen

Werkervaring 
in het onderwijs

Werkervaring 
buiten het onderwijs

Sebastiaan van der Heiden

Ik ben een enthousiast, gemotiveerd persoon die creatief is in denken en handelen. 
Ik schroom niet om op basis van analyse, moeilijke besluiten te nemen en deze 
te implementeren. Duidelijkheid is belangrijke waarde voor mij en ik ben altijd 
rechtvaardig met oog voor de mensen die het betreft. Waar nodig ben ik sturend, bij 
voorkeur coachend. Loyaliteit en eerlijkheid staan bij mij hoog in vaandel.

Docent Beeldende Vorming
Willem de Zwijger College
Het verzorgen van lessen beeldende vorming in het middelbaar 
onderwijs

Docent digitale fotografie
Accent Avondschool
Opzetten van een cursus digitale fotografie voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Nadat de cursus opgezet was is het 
ieder jaar weer een andere uitdaging, met andere cursisten, daar 
geen enkele cursist hetzelfde is, zeker niet met deze doelgroep.

Docent CKV (leerstage)
CSG Willem van Oranje
Assisteren bij de lessen CKV en zelf lessen voorbereiden en geven, 
waaronder enkele lessen TTO.

Docent Handvaardigheid (oriënterende stage)
Rudolf Steiner College
Assisteren bij de lessen handvaardigheid in de houtwerkplaats.

Afdelingschef
Snoek Bakkerijen
Het overzien van het productieproces tijdens het maken van 
de bakkerijspecialiteiten voor de feestdagen (pepernoten, 
kerstbrood e.d.) met plaatsvervangende leidinggevende functie 
over het personeel wat aan de productielijn staat.

Grafisch Vormgever (leerstage)
AFJ Design
Het ontwerpen en opbouwen van de stands voor T-Mobile en 
HP en het assisteren bij de randactiviteiten van T-Mobile zoals 
bedrijfsevenementen e.d.

Relevante minor:
- Motion Graphics
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Vaardigheden

Competenties

Nevenactiviteiten

Overige bezigheden

3 weekse rondreis door Europa georganiseerd
Een reis georganiseerd voor het gezelschap wat ik op mijn 
reizen in 2010 ontmoet had. Amsterdam, Venetië, Rome, Parijs, 
Barcelona, Lissabon en Madrid werden aangedaan, waarbij 
ik voor iedere stad excursies gepland had naar verschillende 
bezienswaardigheden in iedere stad.

10 daagse cultuurreis door Canada georganiseerd
Een reis waarbij de Canadian Rockies, Calgary, Edmonton, 
Winnipeg en Toronto aangedaan werden en het Glenbow 
Museum, Art Gallery of Alberta en The Royal Ontario museum 
bezocht werden.

8 daagse cultuurreis door New York georganiseerd
8 daagse cultuurreis door New York georganiseerd
Een reis door New York waarbij ik naast de standaard toeristische 
attracties als het Vrijheidsbeeld, het Guggenheim het 
Metropolitan en het American Museum of National History aan 
deed.

Marklin Modelbaan
Een 4 x 1,5 meter grootte modelbaan inclusief bruggen, tunnels, 
huisjes en verlichting. 

Website
Het opbouwen en onderhouden van 1 van de grootste Bon Jovi 
fansites op internet. Een zo compleet mogelijk tourarchief  en 
discografie teruggaande tot 1983.

Gitaar spelen
Akoestisch, electrisch en sinds kort ook Ukelele. Ik speel nummers 
van anderen maar schrijf en neem zelf ook nummers op.

Tekenen, schilderen, handvaardigheid.

Computervaardigheden:
Vertrouwd met:
- Adobe (Photoshop, Illustrator en InDesign)
- Microsoft Office

Zeer bekwaam in Engels, zowel woord als geschrift.

Analytisch
Stressbestendig
Conflict beheersend
Overtuigend
Besluitvaardig
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Produktiemedewerker
Unifine
Het inpakken van grootverpakkingen met aromapasta’s, bavaroise 
poeders, vruchten- en crème vullingen en bindmiddelen.
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