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Opleiding en vaardigheden

(Professionele) ervaring

2016: 			
Havodiploma behaald met
				het vakkenpakket Cultuur en
				Maatschappij.

2014:
Meegewerkt aan een experiment 		
		
van Universiteit Twente. Geholpen als
		
proefpersoon bij het ontwikkelen 		
		
van apps voor Google Glass.
2015:
Twee weken snuffelstage				
		
gelopen bij De Twentsche Courant 		
		
Tubantia. Functie: werkzaam bij de
		
internetredactie. Onder andere 		
		
reacties van websitebezoekers
		gemodereerd, krantenartiekelen
		
ingekort voor op de site en deze		
		
zelfstandig gepubliceerd en
		persberichten herschreven.
2016:
Deelgenomen aan het International
		
Camp on Communication and
		Computers, wat dat jaar in Dresden
(Duitsland) plaatsvond.
2017 - heden:
		Werkzaam als vrijwilliger 			
		
bij stichting Veluwe-AM als 			
		
presentatrice van het
		radioprogramma Literaire
		
Liederen, waarin ik iedere 			
		
week een boek bespreek met 			
		
behulp van bijpassende
		
platen van de jaren ‘60 tot 			
		nu.

2016 - heden:
HBO-opleiding Media,
				Informatie en
				Communicatie,
				Specialisatie
				Journalistiek en
				Voorlichting:
				Een zeer brede
				media-geöriënteerde
				
opleiding waarbij het leren
				
vertellen van een verhaal
				
aan de juiste personen en
				
met de juiste middelen 		
				centraal staat.
Vaardigheden:
• Computers, internet en sociale media;
• Grafische programma’s als: Adobe Photoshop
en Adobe InDesign;
• Braille lezen en blind typen;
• Content managementsystemen als Wordpress.
Talenkennis:
• Nederlands: Vloeiend;
• Engels: vloeiend.

Publicaties
December 2016:
				
				Titel: De strijd tegen het
				
dagelijks leven - met een
				taststok als wapen
				Uitgeverij: Boekscout B.V.
				Vorm: (sociale) roman.

Persoonlijke interesses
•
•
•
•

Online marketing, met name SEO;
(Journalistiek) schrijven;
Het ontwerpen en beheren van websites;
In teamverband werken aan een tvprogramma, krant of tijdschrift;
• Ik ben VARA-lid.

Referenties
“Morena was altijd op tijd en had, toen nog
als havoleerlinge, het niveau van een mbostudente journalistiek” - Simon ter Horst, online
nieuwsmanager Internetredactie TC Tubantia.

September 2017:
				
				Titel: Bontgenoot - tegen 		
				het dagelijks leven
e-mail: sthorst@tctubantia.nl
				Uitgeverij: Boekscout B.V.
				Vorm: (sociale) roman.
“Morena is iemand die zich met hart en ziel
bij ons inzet voor haar programma Literaire
Liederen. Dit doet ze met veel passie en is
daarom ook een aanwinst voor ons team.” Roy
Scheerman, programmadirecteur bij stichting
Veluwe-AM.
E-mail: info@veluweam.nl
Telefoon: 06-45834192

