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CERTIFICATEN

Wessel Peeters
Onderwijskundige, docent en innovator

Wessel Peeters

PERSOONLIJKHEID 
 
Enthousiaste onderwijskundige, onderzoeker, docent en  
innovator met veel interesse in leren en onderwijs. Samen met 
studenten, docenten en andere professionals binnen en buiten de 
opleiding continu op zoek naar op welke manier we het onderwijs 
beter kunnen vormgeven; van lesniveau tot organisatieniveau en  
waar mogelijk ook landelijk niveau.  
 
Stressbestendig, inventief, nieuwsgierig, positief ingesteld, flexibel,  
gestructureerd, op zoek naar uitdagingen en een teamspeler.

OPLEIDINGEN               DIPLOMA

 2012 - 2014 • MEd
 Master Leren en Innoveren             Ja (met genoegen) 
 Marnix Academie, Utrecht

 2006 - 2011 • BEd 
 Docent 2e graad Geschiedenis        Ja 
  en Staatsinrichting 
  HAN, Nijmegen
   
  2001 - 2006     
 HAVO      Ja
 SSGN, Nijmegen

2018 - heden  
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen • Nijmegen 
Vaktherapie en Toegepaste Psychologie
 
• Onderwijskundige 
• Lid van toetscommissie 
• Ontwikkelen programmatisch toetsen
• Vormgeven en begeleiden curriculumontwikkeling 
• Docenten professionaliseren op didactiek 
• Onderwijskwaliteit (accreditatie, NSE, rendement, etc.) 
 
2015 - heden  
Vernieuwenderwijs 

Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs.nl, een  
platform van, voor en door docenten waar ik iedere  
week blog over nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken, 
professionalisering, apps en tools en lesideeën.  
Vanuit dit platform geef ik workshops, lezingen en  
begeleid ik innovatierajecten op PO en VO scholen. 

2010 - 2018  
X11 media en vormgeving • Utrecht 

• Coördinator Havo 
• Schoolopleider 
• LC-Docent Maatschappijkunde en Mens en Maatschappij
• Mentor en lesgeven aan vmbo-b t/m havo 
• Ontwikkelen en aansturen loopbaanbegeleiding 
• Coach voor collega’s rondom ICT, gepersonaliseerd  
   leren en het eigenaarschap van leerlingen
• Data-expert: schooldata analyseren en gebruiken  
   om het team te ondersteunen en te sturen
• Lid Leerlab: Inrichten individuele leerroutes
• Mede-oprichter regionaal docentenntewerk Meetup030
• Ontwikkelteam nieuwe NUOVO school:  
   Vormgeven visie, begeleiden uitvoerende team etc. 
 

NEVENACTIVITEITEN

Platenmakersstraat 113
6661 HM Elst GLD

26 januari 1989

Nederlandse

Rijbewijs B

06 271 35 888

wjgp1989@gmail.com

wesselpeeters.eu

Leer.tips 
Om studenten en docenten te ondersteunen bij het leren heb 
ik recent de website leer.tips gemaakt. Hier staan op onderzoek 
(cognitieve psychologie) gebasseerde leertips, leerstrategieën, 
docententips, leermythes, leertheorieën, boeken en meer op.  

VRIJE TIJD

Onderwijsliteratuur Gamen / bordspellen

Gadgets Hardlopen

2019: Senior Kwalificatie Examinering (verwacht) 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Cito) 
 
2015: Datacoach 
Utrechts Taal Effect 
 
2013: Utrechtse Meester-Docent VMBO 
Hogeschool Utrecht • Expert Burgerschap 
 
2011: VMBO Docent Examen Geschiedenis 
Universiteit Utrecht 

Online Portfolio
Online portfolio met  
publicaties, scripties,  
lesmateriaal en meer.

REFERENTIES

Referenties op aanvraag.

Leraar van het jaar 2018 
Ik ben genomineerd voor VO leraar van het jaar 2018. Daarbij  
ben ik doorgedrongen tot de laatste ronde, maar heb ik besloten 
mij terug te trekken omdat ik inmiddels werkzaam was in het HBO.

WERKERVARING

https://www.vernieuwenderwijs.nl/
http://maatschappijkunde.nl/
http://leer.tips/
http://www.wesselpeeters.eu/
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