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Werkervaring
Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek. Hogeschool hoofd docent. Coördinator van het
Expertisecentrum Gedrag. Leraar speciaal onderwijs en interne begeleider
Opleidingen en kwalificaties
Gepromoveerd Universiteit Utrecht Sociale Wetenschappen, vakgroep Ontwikkelingspsychologie (02-06-2008).
Onderwerp proefschrift: de effecten van preventieprogramma’s op het gebied van sociale en emotionele
competentie voor scholen in het Nederlandse primair onderwijs. HKP, richting onderwijskunde, Hogeschool
Rotterdam & Omstreken - Rotterdam (met HBO- getuigschrift afgerond op 08-07-1993). Afstudeeronderzoek:
transferbevorderend opleiden. Pedagogiek MO-A, richting onderwijskunde, Hogeschool Rotterdam &
Omstreken – Rotterdam (met akte afgerond op 11-07-1991). Scriptie: taakgericht werken met de taak
motivatiekaart. Opleiding leraar voortgezet onderwijs Pedagogiek 2e graad, Hogeschool Rotterdam
&Omstreken - Rotterdam (met HBO-getuigschrift afgerond op 11-07-1991). Opleiding Buitengewoon
Onderwijs, Hogeschool Midden Nederland - Utrecht (met diploma afgerond op 16-11-1988). Pedagogische
Academie, GPA - Dordrecht (met diploma afgerond op 15-06-1983).
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Mr. Henk Kasbergen
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Werkervaring:
35 jaar op gevarieerde plekken in verzekeringsmarkt, waarvan 25 op directieniveau. 10 jaar
directeur/ bestuurder van Nationaal Jeugd Fonds (Jantje Beton). Initiator. Zeer ervaren
(veranderings- en crisis)manager. Internationaal georiënteerd. Bestuur van de Federatie van
Onderlinge Verzekeringmaatschappijen (FOV), van het Verbondsbureau Schade Preventie (TBBS),
namens Interpolis in bestuur van de internationale strategische alliantie ARINA. Later bestuurslid van
de Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpverlening (SSVH) , van de Vereniging Fondsenwervende
Instellingen (VFI), Advisory Board van International Youth Foundation (IYF), Nationaal Jeugd Debat
(NJD), De Nationale Speelraad ,Landelijk Overleg Internationaal Beleid (LOIB). Thans voorzitter Raad
van Toezicht “Stop Kindermisbruik”, Raad van Advies Nederlandse vereniging Spelotheken, zitting in
adviesraden van Stichting De Kinderconsument en Stichting Media Rakkers.
Opleiding en kwalificaties:
Nederlands Recht Universiteit van Amsterdam. Afgestudeerd in Nederlands Privaat Recht.
Specialisaties verzekeringsrecht en verkeersrecht. Gestudeerd op een drietal kunstacademies en aan
afgeronde studie Nederlands recht. Daarnaast een flink aantal vakopleidingen en
managementcursussen.
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Daniella Overbeek
Lid Examen Commissie Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Werkervaring
In 1995 gestart als leerkracht en ICT coordinator op basisschool St Radboud in Heiloo. Vanaf 2001 bovenschools
ICT coördinator geworden van Stichting Kaprion en later Stichting Flore met 34 scholen. In februari 2010 de
overstap gemaakt naar Stichting Kennisnet waar ik tot 2015 werkte als relatiemanager Primair Onderwijs in de
regio: Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Tevens maakte ik bij Kennisnet deel uit van de
Ondernemingsraad.
Sinds het voorjaar van 2015 ben ik werkzaam bij OiNo Advies, managementadvies, training en opleiding,
coaching en begeleiding voor alle professionals in het basisonderwijs.en het voorschoolse traject. Daarbij: 1
jaar voor 2 dagen per week gedetacheerd als bovenschools ICT coordinator van SDK De Dijken, 9 jaar
redactielid van Vives en bestuurslid geweest bij Stichting De Kinderconsument.
Opleiding
PABO - Hogeschool INHOLLAND, Management Opleiding [MOT], diverse coachingscursussen, training
Leiderschap bij innovatie, diverse OR trainingen.
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Marcel Bullinga

Coördinator en lid Examencommissie Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Dagvoorzitter en futurist. Marcel Bullinga behoorde tot de eerste 5 die in Nederland een website hadden, als
futurist is hij nog steeds de digitale ontwikkelingen minstens 10 jaar vooruit. In 20 jaar tijd heeft Marcel
honderden presentaties gegeven en debatten geleid voor gerenommeerde opdrachtgevers in binnen- en
buitenland. Hij is auteur van Welcome to the future cloud - 2025 in 100 Predictions. Hij is lid van denktanks
@Trendrede (collectief van NL trendwatchers) @techcastglobal @academiemm @pewresearch @NMCorg.
Voor de Academie verzorgt Marcel minstens 1 sessie van de Nationale Opleiding MediaCoach waarin hij de
deelnemers traint in presentatievaardigheden gecombineerd met een kijk op de toekomst. Tevens is hij de
vaste organisator en presentator van de congressen. Zijn specialiteit: het podiuminterview. Marcel bevraagt de
sprekers/podiumgasten liever live op het podium in plaats van dat die sprekers saaie Powerpoints afdraaien.
Dat is de essentie van Marcel’s aanpak: interactiviteit – niet alleen met de zaal, maar ook met de podiumgasten
– en doortimmeren. Kort en krachtig interviewen, verschillende ingrediënten na elkaar plaatsen. Dat samen
leidt tot dynamiek. Marcel is kritisch opbouwend maar nooit grof. Hij stelt mensen op hun gemak. Geeft
podiumgasten de ruimte hun verhaal te doen en koppelt mensen en meningen aan elkaar. Er zijn diverse
innovatie interactie- & debatvormen mogelijk, zoals de Beeldenstorm In/Uit, het Burengesprek, de
Toekomstquiz, de DealMaker, het Stellingenspel al dan niet met Overlopen.
Voor de Academie coördineert hij de examens, zie de procedure.
www.futurecheck.nl
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