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Geboren:
Burgerlijke staat:
Nationaliteit:
Opleiding:

Johan Meerkerk
Broeksweg 10
7371EE Loenen (GLD)
06 - 22775621
info@johanmeerkerk.nl
19 april 1977 te Gorinchem
Gehuwd
Nederlandse
Universitaire opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen,
specialisatie Technologie

Profiel
Zeer ervaren ICT projectleider met ruime ervaring binnen onderwijsinstellingen, semioverheid en bedrijfsleven.
Speerpunten:
- Oplossingsgericht, organisatie-sensitief met een focus op adaptatie en acceptatie;
- Communicatief en proactief, gericht op verbeteringen in samenwerking en het
benutten van kansen.
- Zeer ervaren in de omgang met stakeholders en management op alle niveau’s;

Relevant werkervaringen ad interim / projectbasis
Projectleider ICT implementatie AFAS organogram
ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, 2017-2018
Projectleider binnen de Dienst ICT voor het project AFAS Organogram, waarbij de
implementatie van een nieuw AFAS organogram is doorgevoerd in de Operational Data
Storage en de koppelingen naar 20 afnemende systemen (inclusief MIM/Active
Directory).
Projectleider Windows 10 implementatie
ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, 2017-2018
Projectleider binnen de Dienst ICT voor de organisatiebrede ontwikkeling van Windows
10 images en de uitrol naar circa 10.000 werkplekken, verspreid over 35 locaties.
Projectleider Europese Aanbestedingen ICT
ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, 2017
Projectleider binnen de Dienst ICT voor twee Europese Aanbestedingen voor het centraal
georganiseerde toegangscontrolesysteem (35 locaties en centraal beheer) en
cardmanagementsysteem.
Projectleider Europese Aanbestedingen Onderwijs
ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, 2017-2018
Projectleider binnen de Dienst Onderwijs Informatie voor de Europese Aanbesteding
toetsinstrumenten en toetsen voor circa 40.000 gebruikers en 175.000 toetsen per jaar.
Projectleider Distributie Examinering Keuzedelen
ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, 2017
Projectleider voor het ROC van Amsterdam (ROC van Flevoland, VovA en VAVO), waarbij
er een beveiligde en gecontroleerde opslag en distributieopslag van examenmaterialen
is geraliseerd voor de 125 onderwijsteams van de organisatie. Er is daarbij gebruik
gemaakt van SharePoint, Microsoft Information Rights Management en Multi-Factor
Authentication.
Projectleider onderwijsontwikkeling
Hogeschool Utrecht, Utrecht/Amersfoort, 2016
Projectleider voor het project Ad Academy, waarbij de Hogeschool Utrecht met ROC
partners en het werkveld werkt aan nieuwe Associate Degree opleidingen in Utrecht en
Amersfoort. De werkzaamheden betroffen de project initiatie, inrichten van de
projectorganisatie, relatiemanagement voor co-creatie, het creëren van draagvlak binnen
de organisatie en dagelijks projectmanagement. Daarnaast is er veel gewerkt aan de
voorbereidingen voor nieuw aanvragen van Ad opleidingen, zoals de CDCHO, OCW en
NVAO procedures.

Projectleider hoger onderwijs
Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2015-2016
Projectleider voor het project Digitaal Inleveren, Beoordelen en Archiveren, waarbij de
automatische archivering van bewijsstukken voor de gehele hogeschool
geïmplementeerd is. Het betreft hierbij de volledige keten: inleveren van de stukken
door student via een digitaal inleverpunt tot aan digitaal nakijken, beoordelen en
archiveren. Naast het benodigde verandermanagement (circa 2000 medewerkers en
20.000 studenten) is daarbij gewerkt aan ICT-koppelingen, vermindering van de
werkdruk onder docenten en het voldoen aan de eisen voor accreditatie en
onderwijsinspectie.
Projectleider Digitaal onderwijs en archivering
Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2014
Projectmanager voor het Digitale Inleverportaal, waarbij een gecontroleerde workflow
zorgt voor een eenduidige oplossing voor het inleveren, beoordelen, ondertekenen en
archiveren van eindopdrachten. Zowel de electronische leeromgeving als het
studievolgsysteem maken onderdeel uit van deze workflow.
Projectleider Roostering hoger onderwijs
Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2014
Projectmanager voor het project Roostering, waarbij zowel de processen als systemen
voor de roostering van circa 24.000 studenten en docenten zijn geanalyseerd en
gedurende de onderwijsperiode grondig zijn verbeterd.
Consultant / projectleider e-learning
UWV, Amsterdam, 2013
Consultant/projectleider voor de ontwikkeling van een onderwijsprogramma
(leeromgeving voor registratie en voortgang, interactieve media) over het raadplegen
van juridische bronnen en zoeksystemen. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling was de
gebruikerservaring en beheersbaarheid.
Projectleider kennis- en informatiemanagement en e-learning
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), 2007-2009
Het doel van het project Kennis- en Informatie Management was het waarborgen van de
informatievoorziening binnen de Divisie VoertuigTechniek. Om dit te bereiken zijn er
verbeteringen doorgevoerd aan de procedures en processen omtrent
informatievoorziening en is de infrastructuur (SAP en SharePoint) aangepast om beter
aan te sluiten bij de e-learning omgeving en de eisen en wensen van de afdeling
Opleiding omtrent registratie en voortgang van 3000 medewerkers.

Projectleider e-learning
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), 2007-2008
Binnen deze opdracht voor de afdeling Opleidingen van de Divisie VoertuigTechniek zijn
de eisen en wensen van opdrachtgever, medewerkers en opleidingscoördinatoren voor
de te realiseren leeromgeving (registratie, voortgang en kenniswaarborging)
geïnventariseerd. Tevens is er gekeken naar de mogelijkheden voor portfolio-matching.
Deze eisen en wensen zijn vertaald naar een Programma van Eisen en Plan van Aanpak
voor het selectie- en implementatietraject. Binnen het project is specifiek aandacht
besteed aan de gebruikerservaring van de uiteenlopende gebruikersgroepen en de
aantoonbaarheid van kennisniveau en voortgang van medewerkers.
E-learning consultant
Wageningen University & Research Centre, 2017
ICT consultant
Ministerie van Buitenlandse Zaken en YEP Water, Den Haag, 2013-2017
Projectleider Communicatie hoger onderwijs
Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2016
Projectmanager en consultant e-learning
Zinzia Zorggroep, Wageningen 2014-2015
ICT consultant StudentVolgSysteem hoger onderwijs
Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2013
Projectmanager online educatie en awareness
UNESCO-IHP, Parijs, 2013
Projectmanager en onderwijsdeskundige
Wageningen University and Research Centre, 2002 – 2012
Projectleider educational program
The Fresh Connection, 2011-2012
Projectleider ICT gezondheidszorg
Stichting Eén Plus, Velp/Arnhem, 2012
Projectmanager online presence
TheWaterChannel, UNESCO, IFAD, 2010-2012
ICT consultant
Foodstep en Spring Instituut, 2011

Eerdere projecten en opdrachten op het gebied van management, e-learning en online
presence (1997 – 2007) zijn uitgevoerd voor onder andere:
- Ministerie van Buitenlandse Zaken,
- Technische Universiteit Delft,
- Netherlands Water Partnership,
- Partners voor Water,
- Nissan Europa,
- MetaMeta Communications,
- EU project HarmoniQuA,
- EVD / Agentschap NL,
- Ministerie van Buitenlandse Zaken,
- Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking,
- ETC International,
- Stockholm International Water Institute.
Opleidingen en cursussen
1995 – 2001

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen,
Wageningen Universiteit, specialisatie technologie

1989 – 1995

VWO De Oude Hoven, Gorinchem

2008

PRINCE2 projectmanagement

Aanvullende kennis en vaardigheden
Sterke affiniteit met onderwijs, studieontwikkeling en blended-learning varianten. Als
(gast-)docent in de afgelopen jaren betrokken bij diverse vormen van onderwijs.
Ervaring met SCRUM methodiek, werken met en in OTAP ontwikkelketens en change- en
releasemanagement.
Uitgebreide kennis van en ervaring op het gebied van beheer- en registratiesystemen,
voor:
- opslag en delen kennis en informatie,
- registratie processen en procedures,
- Document Management Systemen (DMS),
- CRM systemen,
Zeer uitgebreide kennis van e-learning development tools en leeromgevingen (zowel
internet als intranet), waaronder Open Source systemen (o.a. Moodle), systemen op basis
van Microsoft SharePoint, BlackBoard, N@tschool! en SAP implementaties.

Uitgebreide kennis (inclusief hands-on ervaring in migratie- en implementatietrajecten)
op het gebied van ICT infrastructuren en communicatiemiddelen.
Kennis van en ervaring met corporate software environments (SAP, ORACLE, Microsoft)
serversoftware (Windows Server, Exchange, SQL) en intranetomgevingen (o.a. Microsoft
SharePoint).
Ervaring met het initialiseren en uitvoeren van Europese Aanbestedingen voor elearning, onderwijsinstrumenten en ICT diensten en hardware.
Overige informatie
-

in bezit van rijbewijs (B) en auto
bereid tot reizen
in bezit van VAR (winst uit onderneming)
free-lancer / ondernemer sinds 2000

Referenties
Beschikbaar op aanvraag.

