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Curriculum vitae (résumé) 
 
Persoonlijke gegevens 
Naam    : Inge Dijkstra (pasfoto bijgevoegd op blz. 3) 
Adres    : Notenoord 65, 3079 LR Rotterdam 
Telefoon / e-mail  : 010–482.49.90 / 06–12.95.73.99 / idijkstra@wxs.nl 
Geboortedatum en -plaats : 23 november 1955, Zeist 
Burgerlijke staat  : ongehuwd 
 
Diploma’s en opleidingen 
 Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) (2011) 
 diploma Vertaler Engels (kort-HBO-opleiding) (2007) 
 cursus ‘Engels voor wetenschappelijk personeel’ (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997) 
 1 jaar opleiding tot Tolk–Vertaler Engels (1995–1996); overgestapt naar opleiding Vertaler Engels 
 diploma Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE, 1994) 
 diploma Oxford Examination in English as a Foreign Language (higher level, 1994) 
 diploma Oxford–Arels Examination in Spoken English and Comprehension (diploma level, 1994) 
 2 jaar opleiding Engels MO–A (Haagse Leergangen, 1984–1986) 
 2 jaar lerarenopleiding Engels/Gezondheidskunde (Lerarenopleiding ZWN, Delft, 1975–1977) 
 gymnasium– (1975) 
 diverse certificaten (ca. 10) van deelname aan nascholing/workshops/congressen voor vertalers 
 diverse certificaten van deelname aan computercursussen; zeer ruime ervaring met MS Office, 

Internet en andere toepassingen 
 
Werkervaring m.b.t. de Engelse taal 
maart – juni 2013  taaltrainer Engels 
    individuele training Zakelijk Engels (blended learning m.b.v. Skype en 

e-mail) 
maart – mei 2013  training Engels (voorbereiding op toelatingsexamen  
    internationale school in Bahrein) aan 3 kinderen (6, 9 en 10 jaar)  
    in gezin in Rotterdam (toekomstige expats) 
medio maart – heden  taaltrainer Engels 
    individuele training Zakelijk Engels 
november 2012 – heden docent Engels  

conversatielessen voor beginners en gevorderden bij Stichting Laurens 
Actief (pilot- en diverse vervolgcursussen - o.a. “Engels op vakantie” -  
voor wijkbewoners) 

september 2012 – juni 2013 docent Engels 
Rotterdamse Volksuniversiteit: cursussen Engels (half A1, A1, half A2) 

september 2012–februari 2013 Rotterdamse Volksuniversiteit: cursus Zakelijk Engels (beginners) 
mei – juni 2012   docent Engels3 

    Hogeschool Rotterdam (zie toelichting) 
medio april – medio juni 2012 voorbereidende cursus Engels aan scholier (11 jaar) in gezin in  
    Strijen (toekomstige expats)  
februari – juni 2012  docent Engels 

Rotterdamse Volksuniversiteit: cursus Engels voor beginners (half A1) 
februari – juni 2012  taaltrainer Engels 
    individuele training Zakelijk Engels bij bedrijf in Vlaardingen  
medio december 2011   internationale onderwijsbegeleiding (bijhouden Engels) van  
– begin juli 2012  3 expat-kinderen in Delft (tijdelijk terug in Nederland) 
medio november 2011 t/m docent Engels3 
januari 2012   Hogeschool Rotterdam (zie toelichting) 
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september 2011 – juli 2012 cursus Engels aan volwassenen (2 groepen)  
Welzijnsorganisatie Perspect, deelgemeente Rotterdam-IJsselmonde 
locatie De Focus - Beverwaard 

november 2010 – mei 2011 privéles Engels (Braziliaans gezin) 
april 2009 – oktober 2011 docent Engels3 

    Hogeschool Rotterdam (zie toelichting) 
oktober 2008 – juli 2012 cursus Engels aan volwassenen (3 groepen) 
    Welzijnsorganisatie Perspect, deelgemeente Rotterdam-IJsselmonde 
    diverse locaties in IJsselmonde en Lombardijen  
februari 2006 – februari 2008 vertaler Engels2 – Hogeschool Rotterdam (zie toelichting) 
juni 2005 – heden  vertaler Engels  

eigen vertaalbureau IDEE Linguistic Services (per april 2011 fulltime) 
mei – juli 2005   docent Engels1 

    Hogeschool Rotterdam (zie toelichting) 
mei 1984 – januari 2000 research-secretaresse t.b.v. wetenschappelijk onderzoek 

Daniel den Hoed Kliniek Rotterdam, t.b.v. corrigeren Engelstalige 
publicaties, subsidieaanvragen, protocollen etc. (zie omschrijving 
responsibilities in CV Engels; op aanvraag beschikbaar) 
 

Werkervaring m.b.t. Nederlands/NT2 
februari-maart 2012  individuele cursus NT2 bij groothandel in schoeisel, tassen e.d.  

in Capelle a/d IJssel 
november 2011-januari 2012 groepstraining NT2 bij chemisch bedrijf in Zwijndrecht 
november 2010–mei 2011 individuele training Nederlands (Braziliaans gezin) 
september–november 2010 Dutch for foreigners: Centre for British English, Rotterdam 
oktober-november 2009 corrigeren 70 teksten (schrijfopdracht Nederlands HBO-studenten) 
 
Overige werkervaring 
1 november 2000–1 april 2011 management-assistent  

Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) 
 stagecoördinator opleiding HBO-V 
 projectassistent t.b.v. invoering nieuw onderwijsmodel 
 assistent practicumbeheer HBO-V 
 PR-medewerker IvG 

1 januari–1 november 2000 management-assistent 
Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt; afd. Nierziekten en 
Niertransplantie 

1977 – 1984   opleiding tot verpleegkundige en ziekenverzorgende  
(niet afgerond) en diverse secretariële functies in de zorg 

    Bleuland Ziekenhuis en RIAGG Rotterdam 
     
Persoonlijk profiel 
 HBO werk- en denkniveau 
 brede interesse en ervaring 
 uitmuntende beheersing van het Engels en Nederlands, in woord en geschrift 
 uitstekende sociale en communicatieve eigenschappen 
 enthousiaste werkhouding en enthousiasmerend vermogen 
 klant- en studentgericht en dienstverlenend 
 initiatiefrijk en pro-actief 
 in staat om zelfstandig en in teamverband te werken 
 organisatie- en coördinatietalent 
 accuraat, met veel oog voor detail 
 in staat tot ontwikkelen van cursussen en toetsen Engels 
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Toelichting functies Hogeschool Rotterdam (1. en 2. via detachering; 3. via detachering + 
freelance vanaf januari 2010) 
1. docent Engels, Cluster Financieel Management: 

 module Engelse correspondentie 
 module essays schrijven 
 module mondelinge presentaties 

 
2. vertaler Engels (Nederlands-Engels), t.b.v. 

 vertalen internationale diplomasupplementen (Hogeschool-breed) 
 vertalen deel Studentenstatuut (Hogeschool-breed) 
 vertalen vakomschrijvingen/afstudeerboekje laboratoriumopleidingen 

 
3. docent Engels, Dienst Studievoorbereiding 

 13 x module leesvaardigheid Engels (voorbereidingscursus voor studenten 21+), waaronder 
een zomercursus (augustus 2011) 

 keuzemodule Engels Basis I aan studenten NT2 
 bijspijkercursus Engelse grammatica (Instituut voor Managementopleidingen) 
 keuzemodule Engels Basis II 
 keuzemodule Engels Basis I 

 

 


