
CURRICULUM VITAE : Sonja van Kerkhoff, 2008

PERSONALIA

Naam Sonja van Kerkhoff
Geboortedatum 16 juni 1960
Geboorteplaats Hawera, Taranaki, Nieuw Zeeland
Adres Stuyvesanthof 48

2315 AE, Leiden

Telefoon 071 5226992
E-mail sonjavank@hotmail.com
URL www.sonjavank.com/design

Engels is mijn moedertaal. Ik woon in Nederland sinds 1989

WERKERVARING

TeleacNOT te Hilversum, 24 uur per week

1999 – mei 2007 Webontwerper / maker + ontwerper van eenvoudige spelletjes
1999 – 2000: voornamelijk websites in alleen html + javascript.
Sinds 2001: begonnen met spelletjes in flash + director scripten + ontwerpen.
2002 – 07: grote variatie van werk, van internet aanpassingen voor een bestand ‘merk’  
ontwerp tot een website concept bedenken + ontwerpen + (met anderen) maken: (b.v.:  
www.schooltv.nl/heilige_huisjes  )  . De meerderheid van het werk ging om aanpassingen of 
kleine onderdelen (zoals plaatjes, tekst of spelletjes) toevoegen op een website.
Sinds 2005: sites zijn gebouwd in css 2.0 voor cms (publiek omroep eigen cms > mmBASE)
2000 – 06: Ook verantwoordelijk voor het begeleiden van stagaires uit hogescholen. (meestal  
grafische opleidingen)

Freelance werk

sinds  2007 Freelance webontwerper / maker + ontwerper van eenvoudige spelletjes 
+/- 8 uur per week: tekst, beeld + (flash) spelletjes voor www.schooltv.nl/hbb

aug – sept Coordinatie / PR voor de afdeling Media Technology, Universiteit Leiden 
40 uur totaal: persbericht schrijven/flyer ontwerpen, laten drukken, studenten + expo ruimte 
coordineren see: http://www.sonjavank.com/design/illustratie.htm#mt07  of 
http://www.sonjavank.com/photos/mt07.htm#aug

2007 Illustratie-werk: muziek cdrom + DVD ontwerp
see: http://www.sonjavank.com/design/illustratie.htm#kt07
see: http://www.sonjavank.com/design/illustratie.htm#towndog

VAARDIGHEDEN

OS: meestal in windows
Thuis werk ik meestal in windows op een PC. Sinds 2005 werk ik af en toe op een apple and een beetje in linux 
(voor streaming video en in pure data (een programma voor interactive (web) feed)

HTML + CSS
Ik spreek HTML en CSS 2.0 vloeiend. Meestal schrijf ik css in Editplus (een soort kladblok) Ben redelijk met 
eenvoudige JavaScript. Goed in Dreamweaver MX
see: http://www.sonjavank.com/sen  of  www.sonjavank.com  

Illustratie / Ontwerpen 
Photoshop CS (meestal werk ik in 7). ImageReady (voor animated gifs). 
Illustrator 9 ( see: www.sonjavank.com/design/illustratie.htm#km of de kleurplaat hier:  
www.schooltv.nl/hbb/348_verkeer/kamer.htm )
Soms teken ik direct in flash als het voor een spelletje is, soms teken ik het met de hand en scan het in.
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Flash  (MX, MX Professional, 8)
Voor tekeningen werk ik meestal in Flash MX: see  www.sonjavank.com/flash/fading.htm     of 
de animatie met het schaap hier: www.schooltv.nl/hbb/374_camouflage/kamer.htm (de Huisje Boompje Beestje 
website is niet mijn oorspronkelijk ontwerp, maar sinds 2001 heb ik extra tekeningen voor gemaakt in deze stijl + 
90% van de 30+ spelletjes op deze site zijn door mij gemaakt). Ik werk nog steeds als freelancer voor hun. 

Voor scripten/spelletjes werk ik meestal in Flash 8 en af en toe met een programmeur: 
www.schooltv.nl/nudn/spelen/choice/index.html  of  www.sonjavank.com/flash/luminous/index.html
of www.schooltv.nl/hbb/357_salamanders/kamer.htm zie de salamander animatie of klik op het puzzelstuk

Flash interactive met Flash (van idee, tekeningen tot scripten) 
www.schooltv.nl/hbb/325_eters/html/spelletje.shtml of www.sonjavank.com/flash/boots.swf
 www.schooltv.nl/hbb/393_poezie/html/spelletje.htm of www.schooltv.nl/hbb/383_bloemen/html/spelletje.htm

Voor videos werk ik meestal in Flash MX professional (+ Premiere)
see: www.sonjavank.com/flash/landsofk  of  www.sonjavank.com/flash/breath/index.html
www.sonjavank.com/media/kitchen.htm  of www.sonjavank.com/flash/ (een index van wat flash dingen)

Geluid + Video
see: http://www.sonjavank.com/sound.htm
Nu werk ik meestal in Audacity (opensource) voor het bewerken van geluid. In het verleden werkte ik in CoolEdit. 
Voor video werk ik in Premiere (6 of Premiere Pro). www.sonjavank.com/video.htm (een index van video, de 
meestal zijn alleen met stills te zien online)

kennis met: Javascript, klein beetje php (zie: www.sonjavank.com/faces/ -hele design in css, help met php van 
twee kennissen), Indesign een beetje door mijn kennis met QuarkXpress 

OPLEIDING

       2005 – 2008 Masters Media Technology, LIACS (Leiden Institute for Advanced Computer Science),  
Universiteit van Leiden

       1998 – 1999 Voltijd een jaar cursus als Multi-media ontwerper bij SPC Rotterdam

       1989 – 1993 Academie Beeldende Kunsten, Maastricht
5 jaar studie in 4 jaar gehaald met twee hoofdvakken, autonoom (grafiek, schilderijen, 
tekeningen) en beeldhouwen.

       1980 – 1986 Diploma’s in Beeldende Kunsten + Eerste Grads docent (Kunst, Social Studies Engels + 
Maori) Otago Polytechnic, Otago University and Otago Teacher’s College, Duneden, New 
Zealand. Plus wat vakken in letterkunde, enz, op de universiteit

ENKELE OVERIGE ACTIVITEITEN

       2008 Review for “Picnic08” www.picnicnetwork.org ) Amsterdam, is op hun website maar op mijn 
blog zijn er ook plaatjes erbij: sonjavank.blogspot.com/2008/10/picnic-sampler-24-26-
september-2008.html  Zie: www.sonjavank.com/text/  voor anderen dingen ik schrijf (in Engels)

       2008 minisymposium op de universiteit leiden: zelf-georganiseerd, website + poster: 
www.sonjavank.com/issues    

       2006 Paper “Online gaming, stereotypes, and some alternatives” voor The Computing Women 
Congress, a Pan-Pacific congress for women in IT, 11th - 19th February 2006, Department of 
Computer Science, University of Waikato, New Zealand.

Lezingen over hedendagse kunst / over mijn eigen kustprojecten voor:
Wevershuis te Leiden, School of Fashion Design, University of Technology, Beijing, P.R. 
China, Dauchang Arts Festival, Beijing; Workshop on Education and Creativity for the 
International Educational Institute, Macau.

       1991- 2002  Hoofd-redacteur voor Arts Dialogue (Engelstalig blad over kunst 3x per jaar)
       see: www.bahai-library.com/bafa

       2003 – 2008 Nu is een boek bijna klaar. Meer info: www.bahai-library.com/bafa/book.htm 
Tegenwoordig zorg ik voor de website en coordineer ik de redactie en vertalers voor de 
website.
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VOORBEELDEN: WEBSITES

 www.sonjavank.com    (eigen website over kunst)
 www.schooltv.nl/heilige_huisjes   (gemaakt van concept tot uitvoering. De programmeur, Jeroen 

Kouwe maakte de beweegde interface en de panorama plaatjes in de “huisjes” onderdeel.
 www.bahai-library.com/bafa/homeesp.htm  (eigen initiatief: spaanstalig website over kunst – ik 

werkte met een vertaler in Costa Rica per email)
 www.kathtait.com   
 www.sonjavank.com/living_c/creature.htm   (alleen dhtml gemaakt in 1999)  
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