
Persoonlijke gegevens 

 

Naam: Marieke M A Steltenpool 

Adres: Van Tuijllstraat 8d 

3829 AD Hooglanderveen 

Telefoon: 06-54347621 

E-mail: marieke@studiosproet.nl 

Geboorte datum: 05-07-1983 

Geboorte plaats: Hoorn 

Geslacht: Vrouw 

Burgelijke staat: Samenwonend 

Nationaliteit: Nederlands 

Rijbewijs:  Ja (Rijbewijs B) 

 

 

Werkervaring 

 

17-04-2007 — 12-08-2008 Afstudeeropdracht voor Siteseeing Internet Services 

(SIS). 

Het combineren van moderne multimedia en internet technologie in een Virtueel 

Museum. Dit Virtueel Museum heeft als doel het verrijken van een museum bezoek en 

het betrekken van museum bezoekers bij het museum.  Het Virtual Museum bestaat 

onder andere uit context-aware multimedia guides, een website en content 

management system. De belangrijkste resultaten van dit project zijn een werkend 

prototype van “PIA” de Persoonlijke Digitale Assistent voor museum bezoekers die werkt 

op een PDA en een rapport met onder andere richtlijnen en specificatie voor alle 

onderdelen van een Virtueel Museum. 

 

In 2007    Website ontwerp voor Enkhuizer Notariaat 

Website ontwerp voor een Notaris kantoor, www.enkhuizernotariaat.nl/textpattern . 

 

 

http://www.enkhuizernotariaat.nl/textpattern


01-09-2006 — 31-12-2006 Opdracht voor SMARTposition 

Het ontwerpen van een user interface binnen SportLog. Dit is een coöperatie platform 

voor sporters, coaches en begeleidende staf van NOC*NSF. In deze interface komen 

hartslagdata en geodata samen. 

 

01-07-2005 — 01-09-2005 Opdracht voor Carrosserie Elenbaas.  

Het ontwerpen van een duiven transport box voor het opleren van jonge 

wedstrijdduiven voor het Carrosserie Elenbaas te Poortvliet. 

 

01-02-2004 — 26-08-2004 Afstudeeropdracht voor SolarNed B.V. 

Mijn afstudeeropdracht voor de opleiding Werktuigbouwkunde aan de hogeschool van 

Alkmaar heb ik uitgevoerd voor SolarNed, distributeur van BP zonnepanelen, te 

Amsterdam. Mijn opdracht bestond uit het in kaart brengen van de huidige markt van 

onderconstructies voor het vlakke en hellende dak en het ontwerpen van een nieuwe 

onderconstructie. 

 

01-09-2003 — 30-01-2004 Stage bij Sidmar N.V. 

Mijn tweede stage voor de opleiding werktuigbouwkunde heb ik gevolgd bij Sidmar, de 

staalfabriek in Gent (België). Mijn werkzaamheden bestonden uit kleine klimatisatie 

projecten (zoals electrische onderstations). Mijn hoofdopdracht was de klimatisatie van 

de algemene werkplaats. 

 

01-02-2002 — 30-06-2003 Stage bij Morotech B.V. 

Mijn eerste stage voor de opleiding werktuigbouwkunde heb ik gevolgd bij Morotech te 

Zwaag. Leverancier van robotcellen voor las werkzaamheden en handling. Hier heb ik 

veel cellen getekend in AutoCad. Kleine offertes opgesteld, een intranet site 

opgebouwd, cursussen gegeven m.b.t. het programmeren van robots en robots 

geprogrammeerd. 

 

01-09-2001 — 01-07-2003 Cursus leidster bij EP:Beerepoot Computers 

Ik heb computercursussen gegeven op zaterdagen aan particulieren en kleine bedrijven 

voor Beerepoot Computers. Deze cursussen bestonden uit Windows en het Microsoft 

Office pakket. 

 



Van 1995 — 2001 

Verschillende bijbanen in de tuinbouw, supermarkt en horeca. Waaronder twee 

maanden in een eetcafé op Mallorca. 

 

Opleidingen en kwalificaties 

 

01-09-2004 — 12-06-2008 Master Industrial Design Engineering, Universiteit Twente 

01-09-2000 — 26-08-2004 Werktuigbouwkunde, Hogeschool INHOLLAND Alkmaar. 

01-09-1995 — 30-06-2000 HAVO, Martinus College in Grootebroek. 

 

Talenkennis: 

Nederlands:  vloeiend 

Engels:   goed 

Duits:   redelijk 

 

Computerkennis: 

• Office pakketten (Microsoft Office, OpenOffice) 

• Grafische software (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe 

Flash) 

• Technische tekenpakketten (AutoCad, SolidWorks) 

• 3d-modelerings software (3DS Max, Maya) 

• Matlab-Simulink, Maple, HTML, CSS, eindige elementen analyse tools. 

 

 

 

Nevenactiviteiten 

 

01-10-2005 — 01-12-2006 Secretaris van Twente Brass, Brassband van de 

Universiteit Twente. 

Notuleren, in en uitgaande post beheren, posters en flyers ontwerpen voor activiteiten 

en algemene bestuurstaken. 



 

01-09-2001 — 01-03-2004 Mutirão 

Mondias organiseert eens in de twee jaar een reis naar Brazilië. Dit is bedoeld als 

ontwikkelings- en vormingsreis. De jongeren brengen in twee jaar tijd de benodigde 

hoeveelheid financiën bijeen door acties, sponsoring en werken. Daarnaast leren ze de 

Portugese taal.  

In Brazilië gaan zij de krotten wijken in en bezoeken en helpen bij projecten. Daarna 

werken ze in groepen in het binnenland aan projecten. De reis zelf duurt 5 weken.  

Na de reis is door de kern van onze groep een intercambio georganiseerd. 11 Brazilianen 

hebben toen in 3 weken tijd de Nederlandse cultuur leren kennen. 

 

Interesses 

 

• Hardlopen 

• Cornet bespelen 

• Promoten van het cultureel erfgoed van West-Friesland 

 

Referenties 

 

Referenties zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
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