CURRICULUM VITAE
PERSOONSGEGEVENS
Naam: Steven Koerts

Voor mijn uitgebreide persoonsgegevens kunt u contact met
mij opnemen, dit kan via de link op mijn website onder
Contact.

Geboortedatum: 11 oktober 1997
Website: http://stevenkoerts.nl/

PROFIELSCHETS
Op dit moment studeer ik informatica aan de hogeschool Rotterdam, de rede dat ik voor deze opleiding heb
gekozen is omdat ik een zowel technische als creatieve opleiding zocht. Als je bijvoorbeeld een website maakt
dan ben je bezig met de interne structuur(server-side), maar ook met hoe de website eruit komt te zien(frontend). Ik ben begonnen met programmeren in Havo 4, en op dit moment beheers ik de volgende
programmeertalen: HTML(5), CSS, PHP, Javascript, Python, C#/.NET en een klein beetje Java.

OPLEIDINGEN
Periode

Opleiding

Status

2016 t/m heden

Informatica

Bezig

Hogeschool Rotterdam
HBO, Bachelor
2010 t/m 2015

Groen van Prinsterer Lyceum
Vlaardingen
HAVO

WERKERVARING
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Afgerond

Periode

Baan

Werkgever

Omschrijving

November 2017
t/m heden

Robotica docent,
Arduino
programmeren

Kralings Lyceum
Rotterdam,
Technasium

Les geven aan een groep eerste- en
tweedejaars leerlingen(HAVO, VWO),
die interesse hebben in het bouwen en
programmeren van een robot met
Arduino.

November 2017
t/m heden

Programmeer les
geven aan autistische
kinderen.

Stichting Acato
Rotterdam, via
bijleswijs.nl/

Acato is een stichting voor kinderen
met autisme, ik heb me hiervoor
beschikbaar gesteld om programmeer
les te geven aan de kinderen die dat
graag zouden willen leren.

CURSUSSEN
Periode

Cursus

29 oktober 2016

Set Academy, Amsterdam
Een eendaagse cursus van verschillende workshops,
presenteren, (camera)acteren en theater.

Maart 2013

SKVR, Schiedam
Een cursus van meerdere dagen, waar je in een
maand tijd naar een theater voorstelling toe werkt.

2010 t/m 2012

Amateur theater school de Teerstoof, Schiedam
Ik ben in het verleden actief geweest bij de jeugd
theater school in Schiedam. De Teerstoof was de
theater school van Schiedam.

HOBBY’S
Verder ben ik naast me opleiding ook bezig met amateurtheater, ik ben begonnen toen ik een jaar of 12 was,
bij de jeugdtheaterschool de teerstoof in Schiedam. Ik heb daar in een aantal producties gespeeld: Find me on
Facebook en Anne Frank. Later ben ik ook wat meer gaan doen op het gebied van filmfiguratie. Zo ben ik al een
paar keer door het beeld gelopen van de serie de fractie en de serie ICarus, maar mijn voorkeur gaat toch echt
uit naar het theater. Ik hoop dit ook altijd te blijven doen, of het nu professioneel- of amateurtheater is maakt
me niet uit. Het is gewoon leuk om te doen.
Qua sport probeer ik regelmatig in de week hard te lopen, ik heb ook al een aantal keer vrijwilligerswerk
gedaan voor de marathon van Rotterdam. Het is leuk om dan aan de andere kant van de organisatie te staan, in
plaats van zelf mee te lopen wat ook erg leuk is. Ik krijg er ook ontzettend veel energie van dit soort dingen te
doen.
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