
Visual Artist & Teacher of Art

> Contactgegevens
Naam   Miriam Groenen
Adres   Vierde Morgen 26
Woonplaats  5233 NS  ‘s-Hertogenbosch
Geboortedatum 25 juni 1985
Geboorteplaats Nuenen C.A.
Telefoonnummer 06 111 26 805
Email   miriamgroenen@gmail.com
Website  www.miriamgroenen.nl

Bedrijf   Youdentity | Logo- & huisstijlontwerp
Functie  Gra�sch Ontwerper
Status   ZZP sinds januari 2011
Email   info@you-dentity.nl
Website  www.you-dentity.nl

Werkzaam bij  2College Durendael, Oisterwijk
   ’t Stedelijk Gymnasium, ‘s-Hertogenbosch

> Opleidingen
sept 2007 -juni 2010 
FHK, Tilburg 
Diploma behaald: verkorte deeltijd-
opleiding tot docent Beeldende 
Kunst en Vormgeving, 1e graads

sept 2003 - juni 2007 
AKV | St.Joost,  Breda
Diploma behaald: Vormgeving, 
specialisatie ruimtelijk (product)  
ontwerpen.

sept 2005 - dec 2005 
Leeds College of Art & Design, UK 
Exchange Program: study in Furni-
ture Design

sep 1997 - jun 2003 
Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven
Diploma behaald: vwo E&M, incl. 
biologie en tekenen

> CV Miriam Groenen
Werkzaam als Visual Artist & Teacher of Art. Ik heb ruim 4,5 jaar ervaring 
als docent beeldende vorming en tekenen op diverse middelbare scho-
len. Mijn huidige werkgevers zijn: 2College Durendael te Oisterwijk en 't 
Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch. Daarnaast ben ik werkzaam 
als gra�sch ontwerpster, onder mijn eigen bedrijfsnaam Youdentity | 
Logo- en huisstijlontwerp. Ook heb ik een eigen atelier waar ik me bezig 
houd met het schilderen van emotionele portretten, waarin expressie en 
experiment belangrijke factoren zijn. Mijn kennis op dit gebied deel ik 
met anderen door middel van schildercursussen en workshops. 

Ik zou mezelf omschrijven als een creatieve duizendpoot, professioneel, 
’out-of-the-box’, leergierig, nieuwsgierig, ondernemend, betrokken, 
enthousiast, perfectionistisch, sociaal, open en eerlijk, vrolijk, zelfstandig.

> Follow me / Connect with me

miriamgroenen@gmail.com

info@you-dentity.nl

http://www.miriamgroenen.nl
http://www.you-dentity.nl
http://www.you-dentity.nl
http://nl.linkedin.com/pub/miriam-groenen/a/720/586
http://twitter.com/Miriam_Groenen
http://www.facebook.com/miriam.groenen.5
www.miriamgroenen.blogspot.com
http://pinterest.com/miriamgroenen/


Visual Artist & Teacher of Art

> Relevante Werkervaring (heden)
Schilderworkshops op locatie, september 2012 - heden
In het weekend kunt u mij uitnodigen voor een schilderworkshop op uw 
eigen locatie. Leuk voor een vrijgezellenfeestje, vriendinnendag of 
bedrijfsuitje. De nadruk wordt gelegd op het creatief en experimenteel 
schilderen met diverse materialen en technieken, met acrylverf als basis. 
De lengte van de workshop is 3 uur. Voor meer informatie, bezoek 
www.miriamgroenen.nl

‘t Stedelijk Gymnasium van ‘s-Hertogenbosch, augustus 2012 - heden
Op ’t Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch werk ik als docent 
tekenen in de onderbouw. Ik geef les aan de eerste- en tweedejaars 
gymnasiasten. Hiervoor ontwikkel ik lesmateriaal waarmee leerlingen, 
met ruimte voor eigen creativiteit en inbreng, de basisvaardigheden van 
het vak aangeleerd krijgen.

Youdentity | Logo- & huisstijlontwerp, januari 2011 - heden
In januari 2011 heb ik Youdentity | Logo- en huisstijlontwerp opgericht. 
In opdracht ontwerp ik logo's, visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, 
folders, �yers, websites, etc. Daarnaast bied ik in samenwerking met YME 
Projects een nieuw product aan: CV Stylen! Voorbeelden van mijn werk 
zijn de huisstijlen van o.a. Youdentity, YME Projects, Trots op je Lijf! en 
Pierre Groenen bouw- en timmerbedrijf plus de logo’s van Ontdek en 
Beleef de Wereld, #DusRutteNaarRio, Vieux Bleu en VTO. Voor meer 
informatie, bezoek www.you-dentity.nl

2College Durendael, maart 2009 - heden
Op 2College Durendael ben ik werkzaam als docent beeldende vorming 
in de bovenbouw, incl. eindexamenklassen. Ik geef zowel praktijklessen 
(combinatie van tekenen, handvaardigheid, fotogra�e en �lm) als theo-
rielessen kunst algemeen (kunstgeschiedenis vanaf de middeleeuwen 
tot en met de hedendaagse kunst). Hiermee bereid ik de leerlingen voor 
op het Centraal Schriftelijk Eindexamen van het CITO. Mijn leerlingen 
scoren elk jaar boven tot signi�cant boven het landelijk gemiddelde. Zo 
bedroeg het verschil tussen het gemiddeld cijfer van mijn leerlingen ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde +1,3 punt in 2010, +0,2 punt in 
2011 en +0,8 punt in 2012. Naast docent beeldende vorming ben ik 
mentor van een Havo4 klas.

> Persoonlijke Kwaliteiten
Creatieve duizendpoot, conceptueel, 
enthousiast, sociaal, open en eerlijk, 
spontaan, vrolijk en zelfstandig. Ik 
hou van zekerheid, maar ook van 
uitdagingen. Ik ben ondernemend, 
ik leer door te doen, en kan indien 
nodig zeer snel schakelen. 

> Onderwijskwaliteiten
Mensen-mens, enthousiast, leerling-
gericht, procesgericht, maar met oog 
op het eindproduct, professioneel, 
collegiaal, vriendelijk, geduldig, 
goed voorbereid, goede theo-
retische en praktische kennis, 
duidelijke lessen ondersteund met 
beeld- en geluidmateriaal, duidelijke 
spreekstem.

> Vormgevingskwaliteiten
Leergierig, nieuwsgierig, creatief, 
´out-of-the-box´, anders, tikje eigen-
wijs, vormgeving met een twist, 
gedurfd, professioneel, beheersing 
van Adobe Illustrator, Photoshop en 
InDesign, nette afwerking, perfec-
tionist, klantgericht, ontwerp op 
maat.

> Follow me / Connect with me
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http://twitter.com/Miriam_Groenen
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> Contact
Miriam Groenen
06 111 26 805
miriamgroenen@gmail.com

> Follow me
Mijn online CV en portfolio
www.miriamgroenen.nl

Youdentity | Logo- & huisstijlontwerp
www.you-dentity.nl

> Connect with me

Visual Artist & Teacher of Art

> Relevante Werkervaring (verleden)
Schildercursussen in eigen atelier, november 2011 - juni 2012
De schildercursus is gericht op experimenteel en expressief schilderen. 
Cursisten schilderen met acrylverf als basis, maar de ruimte bestaat om 
dit materiaal te combineren met allerlei andere materialen zoals   
mediums, zand, zaagsel, ecoline, krantenknipsels, bladmuziek, etc. 
Cursisten zijn geheel vrij in hun keuzes qua onderwerp, vormgeving en 
materiaal. Voor meer informatie, bezoek www.miriamgroenen.nl 

Strabrecht College Geldrop, september 2008 - december 2008
Op het Strabrecht College heb ik enkele maanden ingevallen als docent 
tekenen, havo/vwo onderbouw.

Sg Stevensbeek, Boxmeer en Stevensbeek, december 2007 - juni 2008
Op Scholengemeenschap Stevensbeek heb ik enkele maanden ingeval-
len als docent Project, vmbo bovenbouw.

DutchDeco, Eindhoven, april 2007 - oktober 2007
DutchDeco is een bedrijf gericht op het custom made ontwerpen van XL 
wandbekleding, lampenkappen en gordijnen. Ik ben hier werkzaam 
geweest als gra�sch ontwerpster. Het ontwerp voor de DutchDeco-stand 
op de 100% designbeurs 2007 behoort tot één van mijn projecten.
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