
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kernwoorden 

Betrouwbaar, flexibel, 

stressbestendig,  teamplayer, 

stabiel, eerlijk, behulpzaam, 

oplossingsgericht. 

 

 

 
 

Vlasakker 36,                                   

8141 JB Heino  

 

06 - 44 192 158 

 
 

niek@vandenesker.nl            

nvdesker@gmail.com  

Vaardigheden 

Word 
Excel  

Powerpoint    
Autocad 

Sketch-up  
Gobis                            

Opleidingen 
QRM EVC certificering                       2017          
EVC-traject LC-docent 

Pedagogisch Technische Hogeschool              2003 - 2007          
Leraar voortgezet onderwijs bouwtechniek 

Leerlingwezen allround meubelmaker            1998 - 2000          

Leerlingwezen meubelmaker primair            1995 - 1997 

Zuiderzee College                       1994 - 1995          
Kopklas fijnhoutbewerking / meubelmaker 

VBO Blaloborgh                                   1990 - 1994          
Bouwtechniek / timmeren 

           

 

           

                                                           

Werkervaring 

VSO LC docent bouw/timmeren             2017 - heden 
Het Hoenderloo College maakt deel uit van De Hoenderloo Groep en is een organisatie voor 24-uurszorg 
aan jongeren met complexe gedragsproblemen. Als LC-docent ben ik naast het verzorgen van de lessen 
medeverantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs, leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling, 
beoordeling van leerlingen en de eigen professionalisering. Daarnaast draag ik bij aan de ontwikkeling 
van het onderwijs en de school vanuit vakinhoudelijke expertise. Zo heb ik mij de laatste jaren bezig 
gehouden met het (door)ontwikkelen van de AGL(arbeidsgerichte leerweg). Ik werk vanuit een 
teamverband, vervul een voortrekkersrol op schoolniveau, begeleid en ondersteun onderwijzend 
personeel en onderwijsassistenten. 
 

VSO bouw/timmerdocent                     2002 - 2017 
Als bouwdocent heb ik tot 4 jaar geleden de lessen verzorgd voor de klassen 3&4 VMBO 
bouw/timmeren. Inmiddels zijn wij overgestapt op MBO 1&2 en verzorg ik hiervoor de theorie- en 
praktijklessen. In de lessen die ik geef verwerk ik zoveel mogelijk opdrachten die bestemd zijn voor 
klanten. Op deze manier wil ik de leerlingen, naast de vaktechnische vaardigheden, een passende 
arbeidsattitude bijbrengen. 
 

Allround meubelmaker                  1995 - 2002 
Als Allround meubelmaker heb ik gewerkt in een meubelmakerij aan unieke producten en producten in 

series. Daarnaast hield ik het productieproces in de werkplaats in de gaten en was ik het aanspreekpunt 

voor collega’s en werkvoorbereiders.  

                                  

Nevenfuncties 

Bestuurslid facilitair          2013 – heden 
Als algemeen bestuurslid werk ik samen met andere bestuursleden om de vereniging sturing te geven op 

diverse vlakken, met als doel het gezond en florerend houden van de vereniging en behoort de 

portefeuille beheer en onderhoud onder mijn specifieke verantwoordelijkheid. In deze portefeuille zit de 

staat van het gebouw, het terrein en het materiaal. Hiervoor stel ik een meerjarenonderhoudsplan op 

met de bijbehorende begrotingen. Tevens geef ik leiding en sturing aan het beheerteam, om de 

roerende en onroerende goederen in goede staat te houden. 

Dagelijks bestuurslid/groepsbegeleider                           2007 - 2013 

Als bestuurslid werk je samen met andere bestuursleden om de vereniging sturing te geven op diverse 

vlakken, het dagelijks reilen en zeilen van de groep, het beleid, de financiën enz. Een groepsbegeleider 

houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding, begeleidt en coacht de teams om de kwaliteit van 

de leiding te laten groeien en/of op niveau te houden.   

Leidinggevende bij een scoutinggroep                                         1995 - 2007 
Als leidinggevende van een leeftijdsgroep (speltak 12 t/m 18 jaar) zorgde ik, samen met de rest van het 

team en de teamleider, voor een te gek programma voor de kinderen of jongeren, waarbij jongeren 

werden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. In de periode van 2004 t/m 2007 in de functie van 

teamleider. 
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Niek van den Esker 
Leraar tweede graad, bouwtechniek. 

Curriculum Vitae 

mailto:niek@vandenesker.nl
mailto:nvdesker@gmail.com


 

Cursussen  

Bedrijfshulpverlener                                               Jaarlijks herhaald    

Heftruck opleiding            2016 

Competentie gericht werken           2014  

Diverse cursussen m.b.t. het leidinggeven                                         1995 – 2013 
Diverse trainingen en cursussen en  behaalde kwalificaties m.b.t op het leidinggeven binnen scouting. 

Verontrustende signalen bij kinderen          2012 
Het vroegtijdig kunnen onderkennen en signaleren van verontrustende signalen bij jeugdleden.  

Juridische kaders                 2011 
Een cursus binnen welke juridische kaders gewerkt mag worden. 

De-escalerend werken                              2009 

Ontwikkelingspsychologie              2004 
Inzicht en kennis in de “normale” ontwikkeling van kinderen en pubers tussen de 10 en 18 jaar en daarbij 
de meest voorkomende problematiek bij deze groep.  

Gesprekstechnieken            2003 

Training in gesprekstechnieken, actief luisteren, neutrale houding aannemen, open vragen stellen, het 

herkennen en erkennen van gevoelens en het samenvatten van het gesprek. 

Groepsdynamica                                             2003          
Training in de fases van groepsvorming.  

 

 

                                                           

 

PERSONALIA 

Niek van den Esker 

04-07-1977 

Zwolle 

Gehuwd 

 

 Drie kinderen 

Amy Elianne 15-12-2006 

Manuel Thijs 07-07-2008 

Silvan Jonathan 15-01-2013 

 

 

Rijbewijs 

A, B, E & AM                                        

In bezit van een auto en motor 

 

Hobby’s 

Scouting                                      

Tuinieren                                        

Klussen                                      

Wandelen                                  

Kamperen                         

Mountainbiken  

Niek van den Esker 
Leraar tweede graad, bouwtechniek. 

Curriculum Vitae 


