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Werkervaring
maart 2015 - nu
Freelance redacteur
> Groenpact (sinds begin 2019)
> Gelderlander (sinds januari 2016)
> Profiel (sinds 2015)
Redactieklussen
> Eindredactie en opmaak boek succesverhalen (2020)
> Van Hall Larenstein (2018, 2019, 2020)
> Aeres MBO (2017, 2018)
Vrijwilliger
> DigiTaalhuis (bblthk.nl), ondersteuning laaggeletterden
en nieuwkomers, redactie nieuwsbrief, sinds januari 2017
> Casa de la Alegría (casadelaalegria.nl) sinds begin 2017
> Transgender Netwerk Nederland, redactie transgenderinfo.nl, sinds december 2014
> Continuüm, continuum.nl, tijdschrift genderdiversiteit
en transgender, sinds augustus 2012
Publicatie waarden groen onderwijs
AOC Raad, Silo (juni 2016 - maart 2017)
februari 1991 - december 2015
Redacteur (ook fotograaf en plv. hoofdredacteur)
> Vakblad Groen Onderwijs / Aequor
Detachering vanuit kenniscentrum Aequor. Voor vakblad:
reportages, interviews, nieuwsberichten, eindredactie en
fotografie en bij Aequor ondersteuning ‘Communicatie’.
> Resource, Wageningen University, freelance 2015-2016
> Redacteur Kies Kleur in Groen Magazine , 2011-2015
> Projectmedewerker milieuonderwijs Guatemala, MDF
en Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007-2012
> Vertaler Spaans, Cozac, 1988-1989
> Lesstofontwikkelaar (Praktijkschool Arnhem) 1988-1990
> Medewerker Stoas, 1990-1991
> Vrijwilliger Boek-/wereldwinkel De Uitbuyt , 1987-1995

Ik ben een ervaren redacteur. Behalve
interviews schrijf ik nieuwsberichten,
reportages, recensies en ik maak foto’s.
Kijk op tonvandenborn.nl.
Veel van wat ik schrijf gaat over
onderwijs of genderdiversiteit. Maar ik
schrijf bijvoorbeeld ook over dans,
literatuur, milieu en leefomgeving.
Ik ben verder een nauwgezette
eindredacteur. In november 2017 was ik
winnaar van het Groot Wagenings
Dictee.

Opleiding

Referentie

Journalistiek voor Academici
(postacademische opleiding aan de School voor
Journalistiek in Utrecht, 1993 - 1994)

‘Ton is een goede journalist. Ik kon hem met elk
onderwerp wegsturen en hij kwam met een
prima artikel terug. In de jaren dat hij bij het
vakblad werkzaam was, is het tijdschrift
professioneler, beter en mooier geworden.
In belangrijke mate zijn verdienste.
Bovendien maakte hij de beste foto’s.’

Tolk / vertalersopleiding Spaans
(COC-TV in Utrecht, 1987 - 1993)
Wageningen University
(hoofdvak Cultuurtechniek, bijvakken Toegepaste
filosofie, Sociologie, Politieke geografie op UvA,
1978 - 1986)
Cursussen:
> Fotografie (Fotogram Amsterdam)
> Filosofie (onder meer ISVW Leusden)
> Hoe schrijf ik een boek (NVJ Amsterdam)
> Talencursussen (Spaans, Engels, Frans, Italiaans)

Pieter Boetzkes,
Oud-hoofdredacteur Vakblad Groen Onderwijs

Vaardigheden
Taal: Nederlands (moedertaal), Spaans en
Engels, en ook vaardigheid in Italiaans, Frans en
Duits
Verder:

Mijn artikelen zijn bijvoorbeeld gepubliceerd in
Vakblad Groen Onderwijs, Kies Kleur in Groen,
Trouw, Profiel, Resource, De Gelderlander,
Transgenderinfo, Digitaalhuis, Continuüm,
Dans Magazine, GroenPact, Genoeg

> literaire leesclub
> sport (zumba, ballet, wandelen)
> piano
> culturele reizen (zie fotoverslagen op
www.tonvandenborn.nl)

Heel kort
> Oog voor detail, resultaatgericht, creatief
> Zelfstandig, collegiaal
> Interviewt en schrijft met enthousiasme
> Perfecte eindredactie
> Wageningen, journalistiek, Spaans, fotografie

Mijn waarde voor werkgevers en
organisaties zit in kwaliteiten zoals
talenkennis, schrijfervaring, levenservaring,
enthousiasme, betrouwbarheid en andere
bekwaamheden zoals fotografie.

