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PERSONALIA 

 
Naam:    M. Hoffmann 
Voornamen:   Mike 
Geboortedatum:  08-05-1991, Spijkenisse 
Nationaliteit:   Nederlands 
Burgerlijke staat:  Samenwonend (notariële acte) 
Adres:     Verborgen 
Postcode en woonplaats: Verborgen  Delft 
Telefoon mobiel:   Op aanvraag 
E-mailadres:   mikehoffmann@live.nl 
LinkedIn:    nl.linkedin.com/in/mikehoffmann1 
  

KORT PROFIEL 

 
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: 

#ambitieus #digitaal #veelzijdig #vernieuwend 

OPLEIDINGEN  

 

2008-2015:  Lerarenopleiding Geschiedenis tweede graad   
   (diploma:  B Ed)  Hogeschool Rotterdam (HBO) 
 

   minor:   minor ‘Sociale vakken’: vakverdieping maatschappelijke   
 vakken (Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis   
 Maatschappijleer en Mens & Maatschappij) 

 
   scriptie:  ‘De rol van grote bankiers, industriële en (andere)    

 zakenlieden op de industrialisering van de Verenigde Staten   
 in de periode 1865-1920’   

 
2003-2008:  Voortgezet onderwijs: HAVO (diploma) 
     CSG PENTA College Blaise Pascal, Spijkenisse 
 

keuzevak:   Management en Organisatie  
 

profiel:     Economie en Maatschappij 
 

profielwerkstuk: ‘De geschiedenis van de Holland America Line’ 

 

AANVULLENDE CERTIFICATEN EN DOCUMENTEN 
 

2015:    Assessment Startbekwaam dossier & rapportage 
Dossier samengesteld ter aantoning van startbekwaamheid voor het zelfstandig 
werken in het onderwijs. De rapportage bestaat uit aanbevelingen en leerpunten van 
assessoren voor mijn verdere ontwikkeling.    

     
2015:    Certificaat groepssupervisie (LVSC-richtlijnen)  
Certificaat ter aantoning van deelname aan een traject van 15 bijeenkomsten van de 
begeleidingsvorm ‘supervisie’, waarin je leert inzicht te krijgen in het denken en 
handelen van jezelf en anderen door middel van vraagstellingen.  
 
2008:    Certificaat levensbeschouwelijke vorming  
Certificaat voor deelname aan dit vak, waarin ethiek en zingeving werden beschouwd 
vanuit de joodse, christelijke en humanistische cultuur.  

“Ambitieuze en 

passievolle docent 

geschiedenis die 

eigentijds onderwijs 

voorstaat en die een 

uitdaging niet uit de 

weg gaat.”   
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STAGE- EN WERKERVARING IN HET ONDERWIJS 

 
2016 - heden  Docent Geschiedenis (0,6088 ft) 
   
   Bij: Scholengroep Spinoza – ’s Gravendreef College Leidschenveen (Den Haag) en Leidschendam (VMBO MAVO HAVO) 
 
2015 - heden  Hoofdtrainer (examentrainer voor het vak Geschiedenis)  
 
    Bij: Lyceo – Grootste examentrainer en huiswerkbegeleider van Nederland (MAVO HAVO VWO) 
    
2016 - 2016    Docent Aardrijkskunde en Geschiedenis (10-14 lesuren p/w, tijdelijke aanstelling / vacature & ziektevervanging) 
 
    Bij: CSG Calvijn te Barendrecht – locatie Groene Hart (MAVO HAVO Atheneum TT) 
 
2016 - 2016    Docent Aardrijkskunde en Maatschappijleer (12 lesuren p/w, tijdelijke aanstelling / ziektevervanging) 
 
    Bij: CSG Calvijn te Rotterdam – locatie Lombardijen (MAVO)   
       
2013 - 2015  Freelance bijlesgever in maatschappelijke vakken (AK – GS – MA) en toetsontwikkelaar 
    
    Bij: StudentsPlus – Hét bureau voor individuele bijlessen aan huis (MAVO HAVO VWO) 
    
2015 - 2016     Loco-vestigingsmanager en locatie coördinator huiswerkklas voor Einstein Lyceum 
 
    Bij: Studiekring - Hét grootste Nederlandse instituut voor bijles en huiswerkbegeleiding (locatie Hoogvliet) (MAVO HAVO) 
       
2015 - 2015    Docent Mens & Maatschappij (21 lesuren p/w, tijdelijke aanstelling / ziektevervanging) 
 
    Bij: Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht – locatie Leerpark (VMBO) 
 
2013 - 2015   LIO-stagiair docent Geschiedenis 
 
    Bij: Wolfert van Borselen College te Rotterdam – afdeling ISK (internationale schakelklassen) 
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2012 - 2013   Zelfstandig stagiair Mens & Maatschappij 
   

Bij: Lentiz Geuzencollege te Vlaardingen – locatie Holy (VMBO) 
 
2010 - 2011  Docent Geschiedenis 0,08 ft & zelfstandig stagiair Geschiedenis 
 
    Bij: PENTA College te Spijkenisse - Blaise Pascal (MAVO HAVO VWO) 

 
(wegens onverwacht vertrek collega geschiedenis per 14 maart 2011 aanstelling) 

 
2010 - 2010  Stagiair Mens & Maatschappij  
 
    Bij: OSG Galilei te Spijkenisse - De Eilanden (VMBO) 

 
2009 - 2009  Stagiair Geschiedenis (oriënterende stage)  
 
    Bij: CSG PENTA College te Spijkenisse - Angelus Merula (HAVO VWO) 
 

 
Voor een uitgebreide beschrijving van mijn werkzaamheden bij deze verschillende werkgevers: 
 
Indeed.com   mikehoffmann.nl/wp-content/uploads/CV-Indeed.pdf 
 
LinkedIn   mikehoffmann.nl/wp-content/uploads/CV-LinkedIn.pdf 
 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN 

      
2011 - 2013   Media Markt - Saturn Holding Nederland BV Spijkenisse - Winkelketen gespecialiseerd in elektronica. 
 
2010 - 2011  InterSport Ted Moritz Spijkenisse - Sportdetailhandel en aanbieder van diverse sportartikelen.  
 
2008 - 2010  Scapino Hoogvliet - Kleding en schoenenwinkel. 
 
2006 - 2007    Admitel VOF - Inventarisatiebureau voor o.a. supermarkten en bouwmarkten. 
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PROFIEL ALS DOCENT 

 
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. 
 

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN 

 
Ik heb veel verstand van ICT en gebruik in en buiten de lessen mijn eigen website en ELO: mikehoffmann.nl(/elo).  
Ook ben ik vertrouwd en heb ik ervaring in het werken met de volgende computerprogramma’s, ELO’s en leerlingvolgsystemen: 
  
-  Google Blogger        (website-maker)     -  Moodle    (elektronische leeromgeving) 
-  iSpring Suite 6        (digitaal toetsen)      -  SOMtoday     (leerlingvolgsysteem)   
-  Magister          (leerlingvolgsysteem)      -  Teletop    (elektronische leeromgeving) 
-  Microsoft Office         (PowerPoint, Word)     -  Wordpress    (website-maker)    
 
Ik heb ervaring en kan direct uit de voeten met de volgende onderwijsmethodes: 
 
-  De Geo         (Aardrijkskunde)      -  Geschiedenis Werkplaats   (Geschiedenis) 
-  Feniks        (Geschiedenis)     -  Memo     (Geschiedenis)  
-  Gamma   &   Plein M      (Mens & Maatschappij)     -  Thema Maatschappijleer  (Maatschappijleer)   
 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Ik lees veel geschiedenis- en politiek gerelateerde boeken (biografieën) en ik ben geabonneerd op het weekblad Elsevier en de NRC 
Handelsblad. In de vakanties maak ik graag met de trein stedentrips door Nederland en Europa met mijn vriendin. Verder werk ik graag aan 
digitale leermiddelen. Een voorbeeld voor mij is Joost van Oort, een docent Geschiedenis die met zijn filmpjes (YouTube) een begrip is in heel 
Nederland. Zijn filmpjes zijn zo populair en handig dat ik op den duur iets soortgelijks wil gaan ontwikkelen voor (mijn) leerlingen in de 
onderbouw. Momenteel is mijn website vooral gericht op leerlingen uit de bovenbouw die zich voorbereiden op het examen. 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. 
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REFERENTIES 

 

Bij de volgende personen (coaches, vakgroepsgenoten en leidinggevenden) zijn referenties opvraagbaar (op volgorde van werkzaamheid): 

 

mevr. C.J. Venema    vakcoach ISK Wolfert van Borselen     cve@wolfert.nl 

dhr. R.J. van Veen   teamleider ISK Wolfert van Borselen    rve@wolfert.nl 

dhr. R. van Meijgaarden   vakcoach Lentiz Geuzencollege     rvmeijgaarden@lentiz.nl 

mevr. C. Ritburg    locatie-directrice Lentiz Geuzencollege   critburg@lentiz.nl 

dhr. R. van Musscher   teamleider Stedelijk Dalton Lyceum     r.musscher@dalton-dordrecht.nl 

dhr. N.W. Kooijman   vestigingsdirecteur Calvijn Lombardijen   n.w.kooijman@calvijn.nl 

dhr. C. van der Voet   onderwijsteamleider MAVO Calvijn Groene Hart  c.van.der.voet@calvijn.nl  

dhr. J. Bijsterbosch   vestigingsdirecteur Calvijn Groene Hart   j.bijsterbosch@calvijn.nl  

OPVRAAGBARE DOCUMENTEN EN WEBSITES 

 

De volgende documenten van mij e.a. kunt u zonder mijn tussenkomst ter inzage vinden op het internet via de volgende links: 

Assessment Startbekwaamdossier   mikehoffmann.nl/wp-content/uploads/2015/04/Assessment-Startbekwaamdossier.pdf 

Afstudeeropdracht (Bachelor scriptie)  mikehoffmann.nl/wp-content/uploads/2015/04/Afstudeeropdracht-vak.pdf 

Afstudeeropdracht (theoretisch deel)  www.tinyurl.com/afstudeeropdrachtprofielMH   (meerdere documenten in Google Drive) 

Rapportage Assessment Startbekwaam  mikehoffmann.nl/wp-content/uploads/2015/09/Rapportage-Startbekwaam.pdf 

 

Leerling-enquête 2013/2014    www.tinyurl.com/leerlingenq1314    * leerlingen Wolfert College – ISK 

Leerling-enquête 2015/2016    www.tinyurl.com/leerlingenq1516    * leerlingen Stedelijk Dalton Lyceum – VMBO 

 

De volgende websites van mij kunt u zonder mijn tussenkomst ter inzage vinden op het internet via de volgende links: 

mikehoffmann.nl             www.ak-gs-holy.nl    
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