
CURRICULUM VITAE 

 

Naam Miranda van de Mortel 

Adres Akkerstraat 123, 5025 MG Tilburg 

Telefoon (06) 83 55 20 68 

E-mail info@mirandavandemortel.nl 

 

Sites www.mirandavandemortel.nl 

 www.dwalendoorbrabant.nl 

 www.dwalendoorbrabant.com 

 

 

 

WERKDOMEINEN 

 

EDUCATIE 

2012 – heden Mede-auteur (zzp) van diverse digitale en papieren methodes voor:  

• wereldoriëntatie basisonderwijs (Zwijsen, Jeelo); 

• beroepsgerichte vakken vmbo (ThiemeMeulenhoff, Consortium BO). 

  

2012 – heden Redacteur (zzp) van diverse methodes (o.a. Malmberg) 

  

2009 – 2010 Redacteur bij ThiemeMeulenhoff in Utrecht 

 Taken o.a.: input leveren voor en bewaken van budgettering en planning 

 

1997 – 2009 Redacteur / ontwikkelaar bij PAT Onderwijsinnovatie in Tilburg. 

 Met name voor het vmbo. 

Taken o.a.: 

• conceptontwikkeling en –bewaking t.b.v. (veelal digitaal) lesmateriaal; 

• scholing van externen (m.n. auteurs) in het werken met het concept; 

• ontwikkeling van raamwerk en blauwdrukken; 

• inhoudelijke redactie van het werk van de auteurs; 

• ontwikkeling van (veelal digitaal) lesmateriaal. 

 

 

ERFGOED 

2021 Bedenker en samensteller van legpuzzels van Hoe is ’t nou?* met oude 

foto’s en achtergrondinformatie van de te puzzelen foto’s.  

 

2020 Samensteller en auteur van de kaartenset Dwalen door Sint Anna; 

Verkenningstocht door een bijzondere Tilburgse wijk.  

 

2015 - heden Bedenker, samensteller en uitvoerder van lezingen voor (onder andere) 

heemkundekringen: dwalen door de geschiedenis van Noord-Brabant in de 

voetsporen van personen die tot de verbeelding spreken. 

 

2010 – heden Auteur, ontwerper en samensteller van www.dwalendoorbrabant.nl, dwalen 

in de voetsporen van in Noord-Brabant begraven BN’ers. 

 

2012 – 2013 Blogger en auteur over Brabants erfgoed bij diverse (digitale en 

papieren) media, waaronder www.thuisinbrabant.nl, het Eindhovens 

Dagblad en InBrabant. 

 

2006 – 2008 Mede-auteur van In stilte herdenken, boek over de verhalen achter de 

namen op het Zeilbergse oorlogsmonument. 

 

2000 – heden Inventarisatie van bijzondere graven en begraafplaatsen in Noord-

Brabant en van de bijbehorende verhalen. 
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CULTUUR/MAATSCHAPPIJ 

1994 – 1997 mede-coördinator Plein van de Eerlijke Handel, Festival Mundial 

 

1992 - 1997 Winkelmedewerker, inkoopmedewerker literatuur en secretaris, 

Wereldwinkel Tilburg 

 

 

OPLEIDING 

 

2022 Cursus TilburgKlas, Stadsmuseum Tilburg  

 

2016 Cursus Regionale geschiedenis in Brabant, Erfgoed Academie Brabant  

 

2015 Cursus Onderzoek je woonomgeving, Regionaal Archief Tilburg 

 

2010 - heden Werken met diverse vormen van CMS (cursus/zelfstudie), waaronder 

TYP03, Joomla! en LCMS Evolution  

 

2009 PRINCE2 (projectmanagement) foundation, Ruysdael Instituut  

 

2001 - heden Werken met diverse fotobewerkingsprogramma’s (zelfstudie)  

 

2001 - 2006 Diverse cursussen t.b.v. de ontwikkeling van (digitale) lesmethodes, o.a.: 

- Werken met XMetal, PAT Onderwijsinnovatie 

- Schrijven voor het web, Taalcentrum Vrije Universiteit  

- 4C/ID-model voor competentiegericht onderwijs, Universiteit van 

Maastricht 

- Auteursmanagement, De Uitgeversacademie 

 

1996 – 1997 Informatietechnologie in het Midden- en Kleinbedrijf, PAT in Tilburg 

  

1990 – 1995 WO – faculteit Communicatie en Cultuur (Letteren), richting Marketing en 

sociologie van het Boek / Kinder- en jeugdliteratuur, Universiteit van 

Tilburg 

 

1986 – 1990 HBO - Communicatie en Voorlichting, Hogeschool Heerlen 

 

1980 – 1986 Gymnasium (ongedeeld), St. Willibrord Gymnasium in Deurne 

 Vakken: Nederlands, Latijn, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Frans, 

Economie, Wiskunde I 

 

 

VERDERE HOBBY’S 

Puzzelen, ontwikkelen van pubquizzen, lezen en het uitzoeken en plannen van eigen, historische 

themareizen. 


