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Personalia
Naam:  Roderick Asgar Cornelissen
Adres:  Lumeystraat 35
 3039 ZN Rotterdam

Telefoon:  06 33 74 71 57
E-mail:  roderickcornelissen@gmail.com
Geboortedatum:  08 - 10 - 1991
Geboorteplaats:  Gouda

Rijbevoegheid: Rijbewijs B, AM

Profiel
Als persoon ben ik zowel creatief als technisch aangelegd. Mijn werkwijze is analytisch en ik ben 
kwaliteitsgericht. Daarnaast ben ik leergierig ingesteld en een integer persoon. Door mijn kennis 
van technische ontwerpprocessen, mijn creativiteit en mijn kennis van het onderwijs heb ik een 
verscheidenheid aan vaardigheden en competenties opgebouwd.  En heb ik mij ook op diverse 
andere vlakken ontwikkeld waardoor ik onder andere een passie heb gekregen voor het boek en het 
handgemaakte. Door al deze zaken kan ik interessante invalshoeken en unieke oplossingen bieden voor 
zowel het ontwerpveld als ook het onderwijs.

Opleidingen
2016 - 2019 HBO, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, 
 Den Haag
  grafisch ontwerpen deeltijd
 (diploma behaald)

2012 - 2015 HBO, Willem de Kooning Academie, Rotterdam
  grafisch ontwerpen
 (propedeuse behaald)

2009 - 2012  MBO, Grafisch Lyceum Rotterdam, Rotterdam
  mediavormgeving grafisch
  (diploma behaald)

2004 - 2009  HAVO, De Goudse Waarden, Gouda 
  profiel natuur, techniek & gezondheid
  (diploma behaald)

Cursussen
2019 Onderwijsadviesbureau van Kralingen, Rotterdam
 Cursus leerondersteunend onderwijsassistent

2015 - 2019 Grafisch Lyceum Rotterdam, Rotterdam
 Cursus BHV, inclusief herhalingstrainingen

2016 - 2018 Cohen Boekwerk, Rotterdam
  Diverse cursussen: handboekbinden en kartonage

2015 Onderwijsadviesbureau van Kralingen, Rotterdam
 Cursus onderwijsassistent
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Werk Ervaring
2015 - heden Grafisch Lyceum Rotterdam, Rotterdam
 Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent mediavormgeving ben ik het centrale aanspreekpunt in de thuisbasis (het klaslokaal). 
Hierdoor ben ik een herkenbaar gezicht voor zowel docenten als studenten. Als onderwijsassistent begeleid 
ik studenten zowel met mijn vakkennis als technische kennis op een didactisch verantwoorde manier. 
Daarnaast ondersteun ik docenten in hun lesgevende taken waar nodig. Ook beheer ik technische apparatuur 
in verschillende lokalen en geef ik waar nodig instructies en workshops aan studenten vanuit mijn eigen 
expertise.

Naast deze dagelijkse taken als onderwijsassistent heb ik mij binnen het Grafisch Lyceum Rotterdam bezig 
gehouden met diverse neventaken. Zo heb ik verscheidene workshops en excursie dagen georganiseerd.

2019 - heden Elbel Libro, Haarlem
 Leerling Handboekbinder

Door mijn passie voor het boek en het handgemaakte ben ik begonnen als Leerling Handboekbinder. Binnen 
de handboekbinderij Elbel Libro help ik mee met allerlei werkzaamheden rond de productie van hoge kwaliteit 
luxe kartonnage producten en boekbanden voor een  internationaal georienteerde klantenkring. Verder leer ik 
verschillende bind en kartonnage technieken om mijn kennis te verbreden en verdiepen.

Vaardigheden
Technische vaardigheden   Adobe Suit (Indesign, Illustrator en photoshop)
    Easysign
    Cuttingmaster
    HTML, CSS en Javascript.
    Processing

Sociale Vaardigheden Feedback geven en ontvangen
 Samenwerken
 Timemanagement
 Pedagogisch en didactisch handelen in een leer situatie
 Analytisch
 Leergierig
 Onderzoekende houding
Overige interesses
Schaken
Trekken door de bergen in noorwegen zowel in de zomer als winter


