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Schilderopleiding: 

1992-1995 	 Ars Aemula Natura Leiden: schilderlessen gevolgd bij Fer Hakkaart


1995-1998 	 Ars Aemula Natura Leiden: schilderlessen gevolgd bij  Marijke Bouthoorn


1999-2001 	 Ars Aemula Natura Leiden:Portretstudies bij Christiaan van Tol


2002-2007 	 Priveles bij de kunstschilder Fer Hakkaart op zijn eigen atelier


2007-2011 	 BplusC Leiden en later Ars Amulae Natura Leiden: Schildertechnieken in 		
	 	 	 olieverf van de oude meesters bij de Peter Duivenvoorde.


2007-2011 	 Eigen werk  op het atelier bij Peter Zuur, Haagweg 4 Leiden.


2015 	 	 Summerschool bij Hans de Bruijn, Haagweg 4 Leiden


2016 	 	 17e eeuwse schildertechnieken bij René Klarenbeek, 

	 	 	 Rembrandt kenner en restaurateur, atelier Naer de Natuer in 

	 	 	 Den Haag


2017		 	 17e eeuwse tekentechnieken bij René Klarenbeek, Naer de Natuer in den 	
	 	 	 Haag.	 


Expositie: 

Meerder keren geëxposeerd bij Ars Aemula Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, 
De Werf in Voorschoten, De Ontmoeting in Voorschoten en open atelier aan huis.


2018: deelname aan de wedstrijd ‘ Schilderij van het jaar’ 2018, publicatie in de catalogus 
en juryrapport. Positie 259/ 694, op basis van een vakjury


2019: Deelname aan de wedstrijd van Het Geheim van de Meester van AVROTROS

          Publicatie in de Kerklok van de PGV


2020: in januari een groepsexpositie  van leerlingen in het gebouw De Werf te 
Voorschoten


2021: Deelname aan de wedstrijd van Het Geheim van de Meester van AVROTROS met 
een schilderij naar Rachel Ruysch waaraan ik een Passieflora aan heb toegevoegd.


Leservaring: 

Ik geef al 15 jaar les en ondersteuning aan leerlingen variërend van  workshops van 1 
dag(deel) tot wekelijkse lessen.

Nadat ik in 2018 gestopt ben met mijn werk in de gezondheidszorg heb ik besloten om 
als zelfstandig ondernemer verder te gaan met het aanbieden van schilderlessen en bezig 
te zijn met mijn eigen schilderwerk.


2021		 Lid van NABK kunstenaarsaccociatie 


