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Ik ben een creatieve, leuke en gedreven docent met een sterke drive en passie voor het leraarschap en mijn
vakgebied. Ik haal mijn voldoening uit het vinden van (nieuwe) wijzen om mijn vak over te brengen, ongeacht
welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Van de HAVO en het VWO tot de ISK en het VMBO, ik vind het
allemaal even leuk en uitdagend (orde, uitdagend of taalvormend) en ik kan op alle niveaus goed uit te voeten. 

Als docent streef ik altijd naar het volgende: betrokken en consequent te zijn, eigentijds het onderwijs vorm
te geven, gebruik te maken van humor, oog te hebben voor het individu en leerlingen zoveel mogelijk (met
behulp van digitale middelen) individueel aanspreekbaar te maken. Hoewel het voor mij geen doel op zich
is om streng te zijn, karakteriseren veel leerlingen mij wel als zodanig. Rechtvaardigheid vind ik belangrijk,
evenals het onderhouden van een goede band met mijn leerlingen. Hierin investeer ik dan ook veel tijd, binnen
en buiten de lessen. Ik maak moeiteloos duidelijk wat ik van leerlingen verwacht en doe dit altijd vanuit een
positieve boodschap. Ik let bij mijn lessen altijd op het (taal)niveau van de leerling, ben geduldig, en maak bij
voorkeur gebruik van zaken uit de eigen omgeving en de actualiteit. Mijn valkuilen zijn mijn perfectionisme en
het willen van te veel dingen tegelijkertijd.

#ambitieus
#digitaal 
#veelzijdig 
#vernieuwend

E-mail: mikehoffmann@live.nl

Portfolio: http://mikehoffmann.nl/portfolio

Telefoon: op aanvraag (e-mail)

Website: http://mikehoffmann.nl

WERKERVARING

Docent Geschiedenis
's Gravendreef College -  Den Haag - augustus 2016 tot heden

Ik werk hier in de functie van docent Geschiedenis op 's Gravendreef College locaties Leidschenveen en
Leidschendam.

Methode: Feniks (Geschiedenis)

Hoofdtrainer (examentrainer voor het vak Geschiedenis)
Lyceo - Grootste examentrainer en huiswerkbegeleider van Nederland -  Nederland - maart 2015 tot
heden

Ik werk hier met eindexamenkandidaten uit VMBO-4, HAVO-5 en VWO-6 aan het bijspijkeren, herhalen
en uitleggen van - en oefenen met - de historische vaardigheden en de leerstof ter voorbereiding op het



eindexamen geschiedenis. Dit doe ik in de rol van hoofdtrainer, wat betekend dat ik ook aansturing geef aan
de assistent-trainers die mij assisteren. De examentrainingen vinden vooral plaats rond de examens (februari
t/m mei).

Docent Aardrijkskunde en Geschiedenis
CSG Calvijn (locatie Groene Hart) -  Barendrecht - januari 2016 tot juli 2016

Ik werkte hier aanvankelijk in de functie van docent Aardrijkskunde (ziektevervanging) op de locatie Calvijn
Groene Hart (Barendrecht) voor 10 lesuren tot de voorjaarsvakantie (19 februari 2016). Vanaf 1 maart gaf ik
uitsluitend 14 lesuren Geschiedenis (vacature) tot het einde van het schooljaar.

Methode: De Geo (Aardrijkskunde), Geschiedeniswerkplaats & Memo (Geschiedenis)

Docent Aardrijkskunde en Maatschappijleer
CSG Calvijn (locatie Lombardijen) -  Rotterdam - januari 2016 tot juli 2016

Ik werkte hier in de functie van docent Aardrijkskunde en Maatschappijleer (ziektevervanging) op de locatie
Calvijn Lombardijen (Rotterdam) voor 12 lesuren tot het einde van het schooljaar.

Methodes: De Geo (Aardrijkskunde) en Thema Maatschappijleer (Maatschappijleer)

Coördinator huiswerkklas
Studiekring / Einstein Lyceum -  Hoogvliet - oktober 2015 tot januari 2016

Ik werkte hier 7,5 uur per week met brugklassen (MAVO en HAVO) van het Einstein Lyceum aan het leren
plannen, opdoen van studievaardigheden en simpelweg werken aan het huiswerk voor alle vakken. Ook
verzorgde ik individuele bijlessen in de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis.

Docent Mens & Maatschappij
Stedelijk Dalton Lyceum - locatie Leerpark -  Dordrecht - november 2015 tot december 2015

Aanstelling van 16-11 tot 04-12 voor 21 lesuren als tijdelijk vervanger. Ik werkte hier met klassen 1 en 2 op
VMBO basis en kader-niveau aan het vak Mens & Maatschappij (Aardrijkskunde en Geschiedenis samen).
Ook had ik de verantwoordelijkheid over een stagiair in de laatste fase van zijn opleiding.

Methode: Plein M (Mens & Maatschappij)

Freelance bijlesgever (maatschappelijke vakken) en toetsontwikkelaar
StudentsPlus - Hét bureau voor individuele bijlessen aan huis -  Rotterdam - januari 2013 tot oktober
2015

Ik werkte hier met middelbare scholieren die behoefte hebben aan individuele bijles in de vakken
Aardrijkskunde en Geschiedenis, variërend van brugklassers tot examenkandidaten van de niveaus VMBO tot
VWO. Dit gebeurd aan huis en met de methode die door de middelbare school wordt gebruikt. Ook heb ik voor
StudentsPlus voor langere tijd leiding gegeven en gewerkt aan het produceren, ontwikkelen en controleren
van toetsvragen voor Geschiedenis.

Methodes: Geschiedenis Werkplaats (Geschiedenis) & Memo (Geschiedenis)

LIO-stagiair docent Geschiedenis (ISK)
Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs -  Rotterdam - augustus 2013 tot
juli 2015

Ik heb hier gewerkt op de ISK-afdeling, waar (buitenlandse) leerlingen zonder kennis van de Nederlandse taal
worden geplaatst nadat ze soms net enkele dagen in Nederland zijn aangekomen. Hier was ik als LIO-stagiair



een zelfstandig docent Geschiedenis, waar ik naast vakdocent ook als taaldocent werkte om leerlingen (12-18
jaar) de Nederlandse taal te leren. In het schooljaar 2013/2014 stond ik hier voor de klas, in het schooljaar
2014/2015 niet, maar heb ik meegewerkt aan een project en heb ik mijn assessment startbekwaam laten
plaatsvinden.

Methode: Memo (Geschiedenis)

Zelfstandig stagiair Mens & Maatschappij
Lentiz Onderwijsgroep (Lentiz Geuzencollege) -  Vlaardingen - augustus 2012 tot juli 2013

Ik heb hier gewerkt als stagiair Mens & Maatschappij met leerlingen op VMBO basis-, kader en gl/tl-niveau
uit de klassen 1 en 2. Hier heb ik mijn LIO-bekwaam assessment laten plaatsvinden, heb ik een schoolbrede
eindtoets ontwikkeld voor aardrijkskunde en geschiedenis in de klassen 1 en 2 van het Lentiz Geuzencollege
(drie vestigingen) en heb ik een digitale leeromgeving (website) ontwikkeld voor de vakgroep Mens &
Maatschappij. Deze website, nu voor zowel Aardrijkskunde en Geschiedenis, wordt nog altijd (schooljaar
2015/2016) gebruikt en door mij onderhouden.

Methode: Gamma (Mens & Maatschappij)

Docent Geschiedenis
PENTA College CSG - Blaise Pascal -  Spijkenisse - februari 2011 tot juli 2011

Ik heb hier gewerkt als docent Geschiedenis (eerder in de rol van stagiair) met een aanstelling voor 0,08 fte
in verband met een vertrekkend college uit de vakgroep Geschiedenis. Ik kreeg van alle uren die werden
verdeeld de verantwoording over één brugklas HAVO / VWO, die ik zelfstandig les mocht geven naast mijn
andere stage-uren.

Methode: Memo (Geschiedenis)

Zelfstandig stagiair Geschiedenis
PENTA College CSG - Blaise Pascal -  Spijkenisse - augustus 2010 tot januari 2011

Ik heb hier gewerkt als stagiair Geschiedenis, op mijn oude middelbare school. Hier had ik (begeleid &
zelfstandig) meerdere brugklassen (MAVO / HAVO), tweede klassen (MAVO / HAVO) en één derde klas
MAVO.

Methode: Memo (Geschiedenis)

Stagiair Mens & Maatschappij
Onderwijsgroep Galilei OSG - De Eilanden -  Spijkenisse - januari 2010 tot juli 2010

Ik heb hier gewerkt als docent-stagiair Mens & Maatschappij en gaf hier onder begeleiding les aan leerlingen
op VMBO basis en kader-niveau in de klassen 1, 2 en 3.

Methode: Plein M (Mens & Maatschappij)

Stagiair Geschiedenis
PENTA College CSG - Angelus Merula -  Spijkenisse - oktober 2009 tot juli 2010

Ik heb hier gewerkt als stagiair Geschiedenis en gaf hier onder begeleiding (delen van en hele-) lessen aan
leerlingen op HAVO / VWO-niveau in de brugklas en tweede klas.

Methode: Memo (Geschiedenis)



OPLEIDING

HBO: Bachelor in onderwijs (tweede graad) in Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs
van de tweede graad in Geschiedenis
Hogeschool Rotterdam - Rotterdam
2008 tot 2015

HAVO in Economie en Maatschappij (keuzevak: Management & Organisatie)
PENTA College CSG - Blaise Pascal - Spijkenisse
2003 tot 2008

VAARDIGHEDEN

Google Blogger (website-maker), iSpring Suite 6 (digitaal toetsen), Magister (leerlingvolgsysteem), Moodle
(elektronische leeromgeving), Microsoft Office (PowerPoint, Word), SOMtoday (leerlingvolgsysteem),
Teletop (elektronische leeromgeving), Wordpress (website-maker), Gamma (onderwijsmethode voor
Mens & Maatschappij), Geschiedenis Werkplaats (onderwijsmethode voor Geschiedenis), Memo
(onderwijsmethode voor Geschiedenis), Plein M (onderwijsmethode voor Mens & Maatschappij),
Thema Maatschappijleer (onderwijsmethode voor Maatschappijleer), De Geo (onderwijsmethode voor
Aardrijkskunde)

LINKS

http://mikehoffmann.nl

http://mikehoffmann.nl/portfolio

http://nl.linkedin.com/in/mikehoffmann1

http://twitter.com/Mikehfm

https://www.facebook.com/mikehoffmannnl

VERENIGINGEN

JOVD
mei 2013 tot heden
Politieke jongerenvereniging van de VVD

AANVULLENDE INFORMATIE

Ik heb veel verstand van ICT en gebruik in en buiten de lessen mijn eigen website en ELO: http://
mikehoffmann.nl(/elo).

Ik lees veel geschiedenis- en politiek gerelateerde boeken, ben geabonneerd op het weekblad Elsevier en NRC
Handelsblad. Met de trein maak ik graag stedentrips door Nederland en Europa en ik beleef veel plezier in het
werken aan websites. Een voorbeeld voor mij is Joost van Oort, een docent geschiedenis die met zijn filmpjes
(YouTube) bekend is in heel Nederland. Zijn digitale lesmateriaal is een begrip bij bovenbouw-leerlingen. Op
den duur zou ik iets soortgelijks ook gaan produceren voor (mijn) leerlingen in de onderbouw. 

http://mikehoffmann.nl
http://mikehoffmann.nl/portfolio
http://nl.linkedin.com/in/mikehoffmann1
http://twitter.com/Mikehfm
https://www.facebook.com/mikehoffmannnl


Sporten doe ik graag in de vorm van hardlopen en voetbal en wegens mijn interesse voor politiek ben ik al
enige tijd lid van een politieke jongerenvereniging. Ik wil in de toekomst gaan studeren voor een eerste graad
in geschiedenis.

In het verleden heb ik tevens gewerkt (als bijbaan) bij:

- Admitel VOF (2006 – 2007) Inventarisatiebureau voor o.a. supermarkten en bouwmarkten.

- Media Markt - Saturn Holding Nederland BV Spijkenisse (2011 – 2013) Winkelketen gespecialiseerd in
elektronica.

- InterSport Ted Moritz Spijkenisse (2010 – 2011) Sportdetailhandel en aanbieder van diverse sportartikelen. 

- Scapino Hoogvliet (2008 – 2010) Kleding en schoenenwinkel.


