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van de Cappelle
Ronald, Petrus, Adrianus
Ronald
Blankenstraat 187e
1018 RZ Amsterdam
06-11322903
r.cappelle@chello.nl
www.vande-cappelle.com

Geboorteplaats

Venray

Geboortedatum

20 augustus 1961

Geslacht
Nationaliteit
Burgelijke staat
Social media
Portfolio

docent ervaring

Man

Docent tijdens de Affordable Art Fair, 28 oktober 2012

Nederlandse
Gehuwd
www.linkedin.com/in/vandecappelle
www.bno.nl/portfolios/vandecappelle

Docent Academie Artemis (2012-2013)
Voor het onderdeel digitale communicatie een lessenserie verzorgd over
stop-motion en filmen plus editten tot een eindproduct. (zie www.vande-cappelle.com)
'Uit de beste zes geselecteerde films van drie klassen zijn er vier producties uit mijn klas.'

Docent IJburg College (februari-maart 2012)
Vervanging van coach klas 4GTL en expert VMBO CKV & intersectoraal.
Overnemen coachgroep 4 GTL, lessen CKV aan klassen 4K & 4GTL, loopbaanleren
aan klassen 3VMA, 3VMB en lessen Intersectoraal aan 4 GTL. (zie referentie IJburg).
• "Ronald blijft rustig, is goed in staat om vragen te stellen. Hij zoekt hulp van collega's daar waar
het nodig is. Ronald werkt nauwkeurig en is precies. Een fijne collega".
– Berdien Meijberg, docent CKV, IS & loopbaanleren –

.

Docent Montessori Lyceum Amsterdam (stage maart-juli 2012)
In samenwerking met fotograaf lessen fotografie en photoshop verzorgd als
onderdeel van een project verdieping kunstklas. (1e jaar, onderbouw)
"Ronald vind ik in ieder opzicht een heel geschikte leerkracht. Hij straalt rust uit en heeft natuurlijk overwicht. Heel goed!"
– Elsbeth Struijk van Bergen –

Verschillende projecten
zomer 2013

Crea, Universiteit van Amsterdam, introductieles Photoshop

voorjaar 2013

Art & City, Adobe software workshopdocent voor volwassenen.

voorjaar 2013

Academie Artemis, docent digitale communicatie.

maart 2013

Spinoza Lyceum, projectdocent film maken

maart 2013

IVKO, KUA + CKV lessen aan 4 havo

oktober 2012

Affordable Art fair; organiseren puzzeltocht en een schilderworkshop.

november 2012 Animatietafel; PO en VO (Spinoza lyceum & Montessori College Oost)
november 2011 St.Ignatius Gymnasium; Organisatie Cutuurmiddag vanGogh museum.

ervaring

Naast het doceren ben ik part-time vormgever. Mijn basis is grafisch vormgeven,
maar de interesses gaan veel verder dan dat alleen. De laatste jaren ben ik ook bezig
met product-design (lichtobjecten) en interieur-design.
Heden,
Zelfstandig ontwerper / docent
Werkzaamheden onder andere:
• Workshop (Graphic Design) in Shanghai oktober / november 2013.
• Huisstijl en visuele communicaie voor Duosport (www.duosport.nl)
"Ik geloof in authenticiteit, een bedrijf met een eigen gezicht, personen met een eigen creatieve
mening. Ronald is zo'n persoon en geeft mijn bedrijf een eigen smoel en dat niet als eenling maar
als teamspeler. Ik werk graag met hem samen.
– Christian Spekreijse, mede eigenaar van Duosport - Projump - Coach360 –

• Boek design 'The contemporary cruise' voor Thames&Hudson, Londen.
• Ontwerper bij Frissewind_visuele communicatie, Amsterdam (2009)
• Interieurprojecten voor Radarcommunicatie en de Rozenstraat (particulier)
• Lichtobjecten
'Alles wat Ronald maakt, of het nu een lamp, een visitekaartje of een layout is, wordt gekenmerkt
door perfectie, passie en precisie. Ronald zal nooit zomaar iets in elkaar 'rammen', nee, hij denkt
over elk detail na. Dat het dan misschien iets langer duurt voor het af is, tsja; opdrachtgevers die
op haastige slordigheid zitten te wachten moeten maar iemand anders nemen....'
– Marjolein Schipper, Verslaggever De Telegraaf –

• Holland Heineken House, Sydney, Australië. Interieur design.
• Lid van Kunstenaarscollectief ‘de heren van Hermes’
mei 2000 - september 2002
Art director, Woonmagazine ‘Residence’
Bijlagen: a la Carte, Gardens, Trips and Travels.
Verantwoordelijk voor beeld en lay-out, leiding geven aan het vormgeefteam.
"Ik zou Ronald willen omschrijven als een zeer creatief en een fijne, sociale en integere collega."
– Marieke van Gessel, freelance (eind)redactrice en schrijfster, Amsterdam –

juni 1996 - augustus 1997
Art director, Troskompas en TV-Krant
Verantwoordelijk voor het opnieuw opzetten, begeleiden en vormgeven van
de omroepbladen in de overname periode en daarna van de Telegraaf Media
Groep naar Tros Audax.
" Ronald heeft een sterk visueel inzicht en is een 'out of the box'-denker: hij bewandelt geen
platgetreden paden maar verkent creatief gezien graag nieuwe wegen. Hij is een inspirerende en
bovenal aardige persoonlijkheid. – Wilma Groot, redacteur Hilversumse Media Compagnie –

opleidingen
Amsterdamse Hogeschool
voor de kunsten.

Academie voor Beeldende Vorming Amsterdam
Bachelor of Fine arts in Education. (BFA Ed) Afgestudeerd juli 2013
Propedeuse cijferlijst (zie www.vande-cappelle.com)

Kunstacademie, Maastricht
Stage

Afstudeerrichtingen; Grafische- en Illustratieve vormgeving. Afgestudeerd 1987
London College of Printing (Engeland).Afdeling; Graphic design.
Rex Stewart Advertising, Bristol (Engeland).

