Curriculum Vitae

Personalia
D. J. Oudshoorn BSc, (Diederik)
Klaproos 2, 3755 HX, Eemnes
06 – 55104014
diederik.oudshoorn@gmail.com, @Diederikson

Profiel
Als ICT professional zet ik mij in voor workflow- ontwikkeling en het
optimaliseren van bestaande processen. Ik ben sterk in het maken van
analyses en heb er plezier in om complexe zaken te vereenvoudigen, te
beschrijven en uit te werken in een degelijk scenario of ontwerp. Ik heb
affiniteit met het programmeren (voornamelijk in Java) en met het bouwen en
onderhouden van (intranet)websites en e-Learning omgevingen (Moodle)
Opleidingen
2004 – 2009 Bedrijfskundige ICT aan de Open Universiteit Nederland,
bachelorsdiploma behaald in 2009, thesis Datamining
1987 – 1989 Toegepaste Onderwijskunde Technische Universiteit Twente.
Geen diploma
1986 – 1987 ICT Technische Universiteit Twente.
Geen diploma
Aanvullende cursussen
1989
Videcom Hilversum, Cursus Regie en Videomontage,
Diploma behaald in 1989.

Kennis en Vaardigheden
- Ik heb kennis van ICT in audiovisuele bedrijfsprocessen. Ik heb voor zowel het
NOB als FTV/Zoomin de bedrijfsvoering van afdelingen verbeterd.
-

Bij FTV/Zoomin heb ik voor de afdeling Studio– en Videotechniek het primaire
proces (registreren en streamen van financiële nieuwsuitzendingen voor
Internet) gedocumenteerd en efficiënter gemaakt. Dit resulteerde in een
afname van klachten van klanten.

-

Ik heb veel affiniteit en ervaring met het onderhoud aan- en het wijzigen van
(intranet)websites. Ook heb ik ervaring met de bouw van e-Learning
omgevingen (Moodle).
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Werkervaring – Taken en verantwoordelijkheden
sep 2015 – sep 2017

ICT-beheerder/ e-Learning ontwikkelaar SOMT University
- Ontwerp en Beheer Moodle omgeving
- Beheer ICT-infrastructuur (netwerk en apparatuur)
- Audiovisuele registratie lessen en practica fysiotherapie
- Websitebeheer

jan 2011 – jan 2015

Landelijk coördinator PCHulp SeniorWeb
- Leidinggeven aan 300 vrijwilligers
- Organiseren van bijeenkomsten voor PCHulp vrijwilligers
- Coördinatie vraagafhandeling PCHulp
- Beheer en modernisering Intranet (m.n.
gebruikersvriendelijkheid)
- Ontwikkelen en geven van ICT-gerelateerde trainingen voor
vrijwilligers van SeniorWeb (Windows, Android, Apple),
inclusief bouw e-learning omgeving
- Organiseren van bijeenkomsten voor PCHulp vrijwilligers
- Coördinatie vraagafhandeling PCHulp
- Beheer Intranet

mei 2007 – jan 2011

Corrector / auteur bij Open Universiteit Nederland
- Nakijken van programmeer- en modelleeropdrachten van
studenten aan de Open Universiteit; gemiddeld 16 studenten
per periode van 2 maanden. Focus op design patterns, UML,
Java EE (in Eclipse)
- Maken van standaarduitwerkingen voor opdrachten in
lesmateriaal, schrijven van verkorte gebruiksaanwijzing
Lazarus IDE (Pascal)
Video-editor bij RTL nieuws/ Boulevard, Hilversum
- Monteren van nieuws- en actualiteiten onderwerpen (2 á 3 per
dienst, vaak onder tijdsdruk)

dec 2005 – mei 2007

Hoofd Studio- en Videotechniek FTV/Zoomin, Amsterdam
- Leidinggeven aan 5 vaste mensen en gemiddeld 3 stagiairs
- Verzorgen van de dagelijkse studio-opnamen (2 x 5 minuten)
- Adviseren (technisch en inhoudelijk) van redacteuren bij het
maken van nieuwsitems.
- Opzetten, uitvoeren en bewaken van mediaprojecten voor
klanten (gemiddeld 2 per jaar)
- Bewaken contentpartners (+/- 200) en distributiepartners (+/20)
- Aannemen, begeleiden en evalueren stagiairs. Bedenken van
afstudeeropdrachten (6-maandelijkse cyclus)
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Apparatuurkennis/computerkennis
- Windows, Office, Android, Moodle
- NLE: Avid Media Composer, Avid Unity, Adobe Premiere, Adobe Photoshop
Talen
Nederlands:
Engels:
Duits:
Frans:
Programmeertalen
Java
PHP/HTML/XML
Python

mondeling: uitstekend
mondeling: uitstekend
mondeling: redelijk
mondeling: redelijk

schriftelijk: uitstekend
schriftelijk: uitstekend

redelijk
redelijk
redelijk

Extra curriculair
Bestuurslid vrijmetselaarsloge La Paix, Amsterdam.
Hobby’s en interesses
Filosofie, Esoterie, Animatiefilms van met name Disney-Pixar en Dreamworks
koken, lezen, varen met onze Kotter
Referenties
Beschikbaar op aanvraag
Rijbewijs
BE, CE, DE
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