
	
	
	
	
	
	
	
	

STUDIE 
Hogeschool van Amsterdam  

Leraar Biologie Bachelor, deeltijd • 2021-nu 
Sinds 2021 heb ik me vol enthousiasme op een nieuwe studie gestort. 
 
Katholieke Universiteit Nijmegen (Radbout Universiteit) 

Doctoraal Biologie Medische Differentiatie• 1992-1998 
Helaas heb ik mijn studie niet afgerond. In de huidige situatie zou ik 
mijn bachelor Biologie hebben behaald. Ik heb stagegelopen op het 
Lorentz College (Arnhem), in het Laboratorium Nierziekten (Radbout 
Ziekenhuis Nijmegen) en NEMO (toendertijd NewMetropolis A’dam). 
 
Katholieke Universiteit Nijmegen (Radbout Universiteit) 

Propadeuse Biologie• 1990-1992 
 
Cobbenhagen College (2College) Tilburg 

VWO• 1984-1990 
Eindexamenpakket betrof de vakken: Nederlands, Engels, Economie I, 
Wiskunde B, Biologie, Natuurkunde & Scheikunde. 
 

WERK 
Jerry Alexander Horeca BV 

Bedrijfsleider •  November 2016- heden 
Voor twee bedrijven (bars) werk ik sinds november 2016. Naast 
barman ben ik ook verantwoordelijk voor promotie en organisatie van 
evenementen, en ook diverse online-projecten, nieuwsbrieven en 
trainingen. 
 
Youwe Concept BV 

Financiële medewerker •  januari 2014-juni 2015 
Verantwoordelijk voor de financiële administratie met de nadruk op 
de inkoop. 
 
OOiP Syndication BV 

Diverse werkzaamheden • Maart 2000 - Januari 2014 
Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het bedrijf op 
verschillende manieren. Voor het grootste gedeelte ben ik 
verantwoordelijk geweest voor de (financiële) administratie en als 
officemanager. Verder heb ik ook geprogrammeerd, projecten 
begeleid en subsidies (WBSO) aangevraagd. 
 
Zandboer BV 

Kok / Afwashulp / Verkoopmedewerker •  tot juli 2015 
Van oudsher had mijn familie een horecagelegenheid in het huidige 
TweeStedenZiekenhuis Tilburg. Gedurende de laatste jaren 
fungeerde dit ook als personeelsrestaurant in het weekend.  
  

BIJBAANTJES/VRIJWILLIGERSWERK 
• Moonfield BV (Amsterdam) Office Manager • 1999-2001 
• Vinger in de Dijk (Amsterdam) Afwashulp / Koude keuken • 1999-2001 
• Context Interactive (Den Haag) Diverse werkzaamheden • 1999 
• Hoog Laag Bridgeproducties (Amsterdam) Officemanager • 1998-

1999 
• Homojongerengroep Pinkeltje & COC (Nijmegen) • 1993-2001 o.a. 

activiteiten organiseren, coördinator telefonische hulplijn en 
voorlichting geven over AIDS en homoseksualiteit voor diverse 
groepen. De voorlichting was een samenwerking met COC en GGD 
Nijmegen. Hiervoor gaf ik ook trainingen aan medewerkers.  

OVER MIJ 
 
Ik ben Boris Zandboer, maar heet 
officieel Johannes van voren. Geboren 
in Tilburg, gestudeerd in Nijmegen 
maar inmiddels al 25 jaar woonachtig 
in Amsterdam. 
Na 15 jaar voor hetzelfde bedrijf als 
personal assistant, office- en project-
manager, financieel en administratief 
medewerker te hebben gewerkt en 
verschillende baantjes in de horeca, 
vond ik het tijd voor een nieuwe 
uitdaging.  
 
INTERESSES / HOBBIES 

 
 
VAARDIGHEDEN 
Ik ben in het bezit van een rijbewijs B, 
propadeuse Biologie en een VWO 
diploma. Verder heb ik de predoctorale 
lerarenopleiding afgerond en heb ik 
een diploma “veilig microbiologisch 
werken”. 
 
Mijn beheersing van de Nederlandse 
en Engelse taal (begrijpen, spreken en 
schrijven) is goed/uitstekend en van de 
Duitse taal ruim voldoende (schrijven) 
en ruim voldoende/ goed (begrijpen en 
spreken). 
 
Ik heb ook mijn diploma Sociale 
Hygiëne behaald en diverse EHBO- en 
BHV-cursussen gevolgd. 
 
Ten slotte heb ik veel ervaring met alle 
Office©producten en de boekhoudkun-
dige pakketten AFAS en Reeleezee 

Curriculum Vitae 
 
Johannes (Boris) 
Zandboer 

Geboortedatum: 22-04-1972 
Mobiel nummer: +31614114153 
Adres: Laan van Spartaan 32 
1061 MA Amsterdam 
 
Website: www.borizje.nl 
E-mail: contact@borizje.nl 
	


