
Curriculum Vitae Hilde van Hoogstraten 

 

  Ontwikkelingsgericht 
  Open minded 
  Inlevend 
  Betrokken 
  Loyaal 
  Initiatiefrijk 
  Verbinder 
  Ideeënkanon 
 
 

Opleidingen 

2010-2012: Master Kunst en Educatie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg 

Masterscriptie: ‘Zonder de juf naar een voorstelling: hoe wordt dat betekenisvol?’ 

Een onderzoek in opdracht van Het Zuidelijk Toneel naar mogelijkheden om CKV- 

leerlingen meer persoonlijk te betrekken bij theatervoorstellingen. Het theoretisch 

kader hiervoor wordt gevormd door het onderzoek Cultuur in de Spiegel en de 

theorie van de esthetische ervaring (en flow) van Csikszentmihalyi en Robinson. 

2002-2006: Academie voor Beeldende Vorming Tilburg, docentenopleiding 
 Afstudeerrichting praktijk: 3d autonoom en 3d toegepaste kunst 

1996-2002: Gymnasium aan Commanderij College Gemert, profiel Cultuur en Maatschappij 

 
Overige opleidingen 

2011-heden: Verschillende studiedagen van VONKC en het Expertisecentrum Kunsttheorie van de 

UvA 

2010-2016: Workshops op het gebied van beeldende kunst, dans, drama, muziek en literatuur bij 

Stichting Buitenkunst 

2021: masterclass professionele (door)ontwikkeling STEAM (science, technology, 

engineering, the arts, and mathematics) op school 

2021: PLG (professionele leergemeenschap) rondom academische vaardigheden aan Tilburg 
University 

2020: Learning Design Studio onder begeleiding van Fontys lerarenopleiding Tilburg 

2017: Docentenontwikkelteam (DOT) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In een 

netwerk van kunstdocenten samen nieuw lesmateriaal ontwikkelen dat past in het 

hedendaagse onderwijs. 

2015: RTTI masterclass 

2013: Cursus ‘Social Media Professional’, Nationale Academie Media en Maatschappij 

2008: Half jaarscursus ‘Analyse van tekst, muziek en beeld’, aan de opleiding Algemene 

Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen 

2007: Classroom English 

2005: Rondleiderscursus in museum De Pont te Tilburg 



Werkervaring 

2022-heden: Expert Arts (arts, ckv, kunst algemeen en kunst beeldend) aan De Nieuwste School 

in Tilburg. 

2006-2022:  Docent beeldende vorming, CKV (tevens sectievoorzitter), kunst algemeen en kunst 

beeldend aan het Dr. Mollercollege te Waalwijk. Het grootste deel van mijn lessen 

geef ik in vwo 4, 5 en 6. Daarnaast ben ik ook mentor van vwo 4, 5 en 6. 

2021-heden: Teacher in Residence Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 

deze functie werk ik aan een betere aansluiting van het VO op het WO, waarbij 

zowel gekeken wordt naar het onderwijs op de middelbare school, als het eerste 

jaar op de universiteit. 

2016: Deelname kennis- en ontwikkelgroep receptieve kunstbeleving voor het project De 

Cultuur Loper van Kunstbalie voor de onderbouw van het VO 

2016: Ontwikkelen van vakoverstijgende introductieles in de vorm van een soort Escape 

Room voor het voortgezet onderwijs voor de voorstelling ‘Macbeth' in opdracht van 

Het Zuidelijk Toneel 

2013-2014: Ontwerp lessenserie ‘Beeld&Geluid’ rondom de thema’s compositie, contrast en 

ritme voor voortgezet onderwijs in opdracht van Kunstbalie 

2014-2015: Feedback geven tijdens het ontwikkelingsproces van de vakoverstijgende 

introductieles voor het voortgezet onderwijs voor de voorstelling 'Romeo & Julia' in 

opdracht van Het Zuidelijk Toneel 

2014: Voorzitter examenbespreking VONCK voor het examen Kunst Algemeen havo en vwo 

2007-2013: Verschillende vormen van gastdocentschap op de Academie voor Beeldende Vorming 

te Tilburg: - gastles toepassing van nieuwe media in de praktijk - begeleiding 

studenten bij project rondom CKV - assessor competitie-examens eindfase - panellid 

bij discussieavond over erfgoed (voor de masteropleiding) - werkgroep alumnibeleid - 

voorzitter discussie op alumni-activiteit 

2013: Rondleidster bij STRP Biënnale 

2012-2013: Deelname expertgroep voortgezet onderwijs voor het project De Cultuur Loper van 

Kunstbalie 

2005-2006: Rondleidster museum De Pont 

 
Hobby’s/interesses 

Bezoeken van musea, voorstellingen, concerten en films, wandelen, yoga, from scratch koken  


