Curriculum Vitae van Pascal Mariany
Persoonlijk
Naam:
Locatie:
Geboortegegevens:
Lengte (m) / gewicht (kg)
Nationaliteit:
E-mail:
Telefoon:
Linkedin profiel:

Pascal Guy Mariany
Bennekom
9 december 1983 te Rotterdam
1.88 m / 85 kg
Luxemburgse nationaliteit
pascalmariany@outlook.com
+31 (0) 621991666
nl.linkedin.com/in/pascalmariany

Profiel
Ik ben Pascal, een gedreven, sportief, creatief en inventief persoon met veel energie en ambitie om mezelf te blijven ontwikkelen.
Een gezonde dosis ijver en enthousiasme stellen mij keer op keer weer in staat om gedisciplineerd en georganiseerd mijn doelen
en de doelen van de organisatie te behalen. Ik ben toegewijd en flexibel, heb leidinggevende en inspirerende capaciteiten en kan
zowel zelfstandig werken als in teamverband. En niet heel onbelangrijk: ik ben een eerlijk en sociaal persoon en prettig in de
omgang!

Opleidingen
(2007 – 2011)

HBO 1e graads docent Lichamelijke Opvoeding, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
Nijmegen.
✓

✓
(2005 – 2007)

Minor: remediërend bewegingsonderwijs (bewegingsonderwijs voor de sterke en zwakke leerling).
Scriptie: leermiddelen en coöperatief leren (digitalisering van het bewegingsonderwijs).

MBO ICT realtime engineer niveau 4, Rijnijssel College, Arnhem
✓

Specialisatie: realtime programmeren (Csharp, PHP, Java, HTML).

(2001 – 2003)

MBO ICT medewerker ICT niveau 3, Albeda College, Rotterdam
✓ Specialisatie: netwerkbeheer (Cisco CCNA 1 – 4).

(2000 – 2001)

Mavo, profiel op D niveau, Montessori College, Rotterdam

(1996 – 2000)

Havo, Montessori College, Rotterdam

Werkervaring
(2021 aug. – heden)

Docent / Ontwikkelaar en leerteambegeleider Ad Digitale Techniek & Media en Software
Development
✓

Middels leerteamleren (LTL) de studenten coachen / begeleiden naar een succesvolle loopbaan.

(2018 aug. – 2021 aug.)
Docent-onderzoeker Techadoptie
✓
✓
✓

(2016 aug. – 2021 aug.)

Docent ICT en loopbaancoach (cluster Techniek & ICT)
✓ PR en BPV coördinatie Applicatieontwikkelaar (cluster Techniek & ICT)
✓

(2015 april – 2016 aug.)

(2013 april – 2017 april)

ICT vaardigheden en technologie binnen de zorg en welzijn sector onderzoeken en toepassen.
Docenten en studenten opleiden middels leerarrangementen, workshops en cursussen.
Organiseren, regisseren en presenteren van live-events, zowel fysiek als online of gecombineerd.

Inbedden LOB in RIJk Onderwijs bij alle teams van het cluster

Teamleider Sportbedrijf Arnhem
✓ Verantwoordelijk voor leidinggevende taken en coachen / begeleiden van een team van 25 mensen.
Mede-eigenaar / ontwikkelaar digitaal leermiddel bewegingsonderwijs, GymWijzer! ®
(www.gymwijzer.nl)
✓ Verantwoordelijk voor de totale operatie en ontwikkelen van het digitale leermiddel GymWijzer! ®
Vaardigheden: leidinggeven, coachen/motiveren/stimuleren medewerkers, verantwoordelijkheid dragen,
operational excellence, excellente service leveren, programmeren, design

(2011 aug. – 2015 april)

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Basisschool Dr. Aletta Jacobsschool / Arnhem
International School, Arnhem
✓
✓
✓
✓
✓

(2003 – heden)

Eigenaar, Webdesign, software & webhosting bedrijf MARIANYDESIGN
(www.marianydesign.com) en MARIANYHOSTING (www.marianyhosting.com), Bennekom
✓

✓
(2011 nov. – 2013 aug.)

Lessen voorbereiden en uitvoeren, in het Engels, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Ontwikkelen van een vakwerkplan bewegingsonderwijs Engelse en Nederlandse afdeling.
Sinds november 2011 samen met Sportbedrijf Arnhem naschoolse sporten ontwikkeld.
Verzorgen van naschoolse sporten via de sportvereniging RSVV (www.rsvv.nl) en verder uitbreiden
in Arnhem-Zuid.
Coachen, begeleiden en beoordelen van studenten van de HAN (Sport en beweegeducatie) en van
het MBO (ROC A12 en CIOS Sport en bewegen).

Verantwoordelijk voor de totale operatie en ontwikkelen en hosten van websites.
Ontwikkelen van Software en Apps.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Basisschool ’t JongLeren, Arnhem
✓

✓

Lessen voorbereiden en uitvoeren voor jongeren van 4 t/m 12 jaar.
Ontwikkelen van een vakwerkplan bewegingsonderwijs

(2011 juni – 2011 juli)

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Basisschool Dr. Albert Schweitzer, Renkum
✓ Lessen voorbereiden en uitvoeren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

(2006 – 2010)

Leidinggevende en winkelverkoper, Paradigit computerconcern, Arnhem / Wageningen
✓ Verantwoordelijk voor leidinggevende taken en managen van voorraadbeheer.

(2003 en 2004)
(2000 – 2003)
(1998 – 2000)

Fulltime winkelverkoper, Alternate computerzaak, Rotterdam
Oproepkracht winkelverkoper, Alternate computerzaak, Rotterdam
Oproepkracht winkelverkoper, Scapino schoenen, kleding en sport, Rotterdam

Stages
(2010 aug. – 2011 juni)

Afstudeerstage, scriptie-onderzoek, Basisschool St. Alexanderschool & Basisschool De
Prinsenakker, Bennekom
✓
✓

(2010 jan. – 2010 juni)

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Remediërend Bewegingsonderwijs, St. Alexanderschool &
Bennekom Beweegt MRT praktijk, Bennekom
✓
✓
✓
✓

(2010: jan. – 2010 juni)

✓

Lessen voorbereiden en uitvoeren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Adviesnotitie geschreven om sportverenigingen in de buurt uit te nodigen om clinics te verzorgen
tijdens de lessen bewegingsonderwijs.

Systeembeheerder & helpdeskmedewerker, Webhosting bedrijf VDX
✓
✓

(2002 – 2003)

Lessen voorbereiden en uitvoeren voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.
De ‘gezondheid’ in kaart brengen van jongeren uit de buurt van de school.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Basisschool ’t Tweespan, Huissen
✓
✓

(2006 – 2007)

Lessen voorbereiden en uitvoeren voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Voortgezet onderwijs Montessori, Arnhem
✓

(2007 aug. – 2008 jan.)

Lessen voorbereiden en uitvoeren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Ondersteunen tussenschoolse en naschoolse sportactiviteiten.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Voortgezet onderwijs Stedelijk Gym Nijmegen, Nijmegen
✓

(2008 jan. – 2008 juni)

Lessen voorbereiden en uitvoeren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Omgevingsanalyse op gebied van sport & bewegen.
Opzetten van tussenschoolse en naschoolse sportactiviteiten.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Basisschool De Prinsenakker, Bennekom
✓
✓

(2008 aug. – 2009 jan.)

Lessen voorbereiden en uitvoeren voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.
Voorbereiden en verzorgen van wekelijkse zwemlessen.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs & beweegmanager Basisschool St. Alexanderschool &
Basisschool De Prinsenakker, Bennekom
✓
✓
✓

(2009 jan. – 2009 juni)

Observeren groep kinderen 4 t/m 12 jaar.
Screenen van selectie kinderen.
Opstellen beweegplan van specifiek kind.
Plan uitvoeren om het bewegen te verbeteren.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Voortgezet onderwijs VMBO ‘t venster, Arnhem
✓
✓

(2009 aug. – 2010 – jan.)

Scriptie: leermiddelen en coöperatief leren (digitalisering van het bewegingsonderwijs).
Ontwikkelen van een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs.

Opstellen adviesnotitie voor VPS systemen.
Ondersteunen bij webhosting gerelateerde onderwerpen.

Systeembeheerder, een basisschool, Rotterdam
✓
✓

✓

Computers up-to-date houden en netwerk draaiend houden.
Ondersteunen van groepsleerkrachten bij ICT gebruik.
Computerles geven aan kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Cursussen
Basis Scrum Training HTML and CSS BootCamp Learn Database Design with MySQL Object Oriented PHP & MVC PHP Object
Oriented Programming Practical PHP: Master the Basics and Code Dynamic Websites Unreal Engine 4: The Complete Beginner's
Course

Nevenactiviteiten
(2012 – 2015)
(2012 – 2016)
(2010 – 2011)
(2008 – 2011)

Bestuurslid jeugdzaken, PR/marketing, sportvereniging RSVV (www.rsvv.nl), Arnhem
Vrijwilliger (technisch ondersteuner webshop), The Spirit of Sport Foundation
(www.thespiritofsportfoundation.org), Arnhem
Lid van de jeugdcommissie, Tennisvereniging Keltenwoud, Bennekom
Secretaris van de opleidingscommissie, ALO Nijmegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Interesses en vaardigheden
Rijbewijs
Interesses

A en B.
Sporten (hardlopen, fietsen en fitness), programmeren, muziek maken op de
synthesizer, de maan en planeten bekijken via mijn telescoop.

Taal

Nederlands, moedertaal
Duits, vloeiend
Frans, beginner

Engels, vloeiend
Luxemburgs, vloeiend

