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Profiel
Literatuurwetenschapper en lerarenopleider met passie voor literatuuronderwijs.
Internationaal bekend auteur en spreker over 21ste-eeuwse literatuur en klimaatcrisis.

Ervaring
SECRETARIS EN LID EXAMENCOMMISSIE EDUCATIEVE MASTERS, HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN
NIJMEGEN — 2017-HEDEN

In de Examencommissie vervul ik een centrale rol als secretaris en zie ik toe op het
borgen van de kwaliteit van toetsen.
VOORZITTER OPLEIDINGSCOMMISSIE EDUCATIEVE MASTERS, HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN
NIJMEGEN — 2013-HEDEN

Als voorzitter van de Opleidingscommissie Educatieve Masters geef ik leiding aan een
groep studenten en docenten en formuleer ik met hen gevraagd en ongevraagd
adviezen aan de directie.
DOCENTLID OPLEIDINGSCOMMISSIE EDUCATIEVE MASTERS, HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN
NIJMEGEN — 2012-HEDEN
DOCENT ENGELSTALIGE LITERATUUR, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM — 2013-2015

Ik ontwikkelde en gaf literatuurcursussen op Bachelor en Master-niveau, van
introductiecursussen over literatuur, tot een keuzevak over de stad en literatuur en een
Master-cursus over ecocriticism. Ik begeleide studenten bij het schrijven van Bacheloren Master-scripties.
LERARENOPLEIDER EERSTEGRAADS EN TWEEDEGRAADS, HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN
NIJMEGEN — 2012-HEDEN

Ik ontwikkel en geef cursussen op het gebied van literatuur en literatuurdidactiek aan
tweedegraads en eerstegraads docenten. Ik begeleid Bachelor en Master-studenten
bij hun afstudeeronderzoek. Ik adviseer en begeleid collega’s bij het opzetten en
aanpassen van literatuurcursussen. Ik voer onderzoeken uit om het onderwijs te
verbeteren, bijvoorbeeld over effectief aantekeningen maken voor studenten, en het
herzien van het literatuurprogramma. Als tutor adviseer ik Master-studenten over hun
opleiding en leren op de werkplek. Als voorzitter van de Opleidingscommissie
Educatieve Masters geef ik leiding aan een groep studenten en docenten en
formuleer ik met hen gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie.

ORGANISATOR INTERNATIONALE CONFERENTIE WORTH A THOUSAND WORDS — OKTOBER 2012

Ik organiseerde een internationale conferentie over literatuur en visuele kunst met
ruim 60 deelnemers van over de hele wereld. De conferentie leidde tot een nummer
van een tijdschrift dat ik samen met een collega redigeerde.
PEER REVIEWER — 2011-HEDEN

Ik werk als peer reviewer voor internationale tijdschriften en uitgeverijen, zoals English
Studies, ISLE, Cambridge University Press en Palgrave Macmillan.
ADVISEUR BRITSE EN AMERIKAANSE LITERATUUR, NEDERLANDS LETTERENFONDS — 2011-HEDEN

Als adviseur beoordeel ik fictie en non-fictie werken die in aanmerking komen voor
een vertalersbeurs van het Nederlands Letterenfonds.
ORGANISATOR INTERNATIONALE CONFERENTIE NEW GROUNDS — JANUARI 2010

Ik organiseerde een internationale conferentie over ecocriticism met ruim 80
deelnemers van over de hele wereld. De conferentie leidde tot een nummer van een
tijdschrift dat ik samen met een collega redigeerde.
DOCENT ENGELSTALIGE LITERATUUR, RADBOUD UNIVERSITEIT — 2009-2014

Ik ontwikkelde en gaf literatuurcursussen op Bachelor en Master-niveau. Ik begeleide
studenten bij het schrijven van Bachelor- en Master-scripties. Ik nam het initiatief tot
best practices sessies over onderwijs voor collega’s, en voerde een onderzoek uit naar
het studiesucces van HBO-instroomstudenten.
DOCENT ENGELSTALIGE LITERATUUR, UNIVERSITEIT LEIDEN — 2007-2009

Ik gaf literatuurcursussen op Bachelorniveau en begeleide studenten bij het schrijven
van hun Bachelor-scripties.
DOCENT ENGELS, HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM — 2005-2008

Ik ontwikkelde en gaf cursussen op Bachelor-niveau, van Engelse grammatica tot
onderhandelen in het Engels en juridisch Engels. Ik begeleide als
studieloopbaanbegeleider een zeer diverse populatie studenten. Als tutor
ondersteunde ik studenten bij projecten en flankerend onderwijs. Ik was
verantwoordelijkheid voor meeloopdagen voor aanstaande studenten.

Opleiding
DOCTORAAT BRITSE LETTERKUNDE, RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN — 2008-2012

Ik ronde mijn promotie af binnen vier jaar en ontving daarvoor een PhD-award van de
Faculteit Letteren. Naast het schrijven van mijn proefschrift organiseerde ik twee
internationale conferenties.
DOCTORAAL ENGELSE TAAL EN CULTUUR, UNIVERSITEIT LEIDEN — 2001-2005

Specialisatie: 19e- en 20ste-eeuwse literatuur

Onderwijskwalificaties
Basiskwalificatie Examinering, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen — 2018
Basiskwalificatie Onderwijs, Radboud Universiteit Nijmegen — 2012
Cursussen over didactiek, toetsing en studieloopbaanbegeleiding, Hogeschool
InHolland Rotterdam — 2005-2008
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