
curriculum vitae
Ine Strubbe

 PERSONALIA : 
Nekkerspoelstraat 396
2800 Mechelen

gsm: 0495 68 45 35
strubbe.ine@gmail.com
www.ateljeecanapee.be

geboortedatum:
31 augustus 1985

Kindercoach: 
Centrum Voor Avondonderwijs
(door equicoach Petra Moerman)

Training Actieve Kunsteducatie 
(TrAK):
= Kunsteducatief Begeleider:
Wisper v.z.w., Leuven 
(o.l.v. Wim Oris & Gert Decoster)

prof. bachelor leraar secundair 
onderwijs:
Plastische Opvoeding (PO) 
en Project Kunstvakken (PKV)
= kunst- en cultuureducatie: GroepT 
International Education
College, Leuven 
(graad: met onderscheiding)

avondonderwijs digitale fotografie 
(DKO):
Kunstacademie SLAC, Leuven

prof. bachelor in de 
interieurvormgeving:
Hogeschool voor Wetenschap en 
Kunst,departement architectuur 
Sint-Lucas, Gent

2021

2012-2013

2008-2011

2007-2008

2004-2007

OPLEIDING

zaakvoerder Ateljee Canapee:
Huiskameratelier en kunsteducatieve workshops 
& vormingen 
voor jeugddiensten, culturele centra & 
onderwijs (kleuters & kinderen)
> zie website: www.ateljeecanapee.be

leerkracht artistieke vorming, beeld 
& muziek en kunst & cultuur
Atheneum De Ring, Leuven (1ste graad)

leerkracht plastische opvoeding en 
kunstinitiatie;
Kunsthumaniora Brussel, Laken

praktijklector in de 
lerarenopleiding: 
Reflectie & Portfolio
GroepT - Leuven Education College 

freelance-fotografe en grafisch 
vormgever
voor particulieren, Het Firmament Mechelen: 
(t)Huis voor Figurentheater

ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika:
HOPE Flanders: werken met weeskinderen (lesgeven, 
spelbegeleiding, bouwen,…)

heden

heden

12-14

11-12

10-13

2009

WERKERVARING

TrAK (uitbreiding) 
beeldende kunsten praktijkmateriaal voor 
docenten

TrAK (uitbreiding)
muziek maken met groepen

illustreren 
o.b.v. een kinderboek

grafiek: druk je illustratie 

werken met lagen: 
schilderen, tekenen, drukken

tekenen: 
experimenteren met de basis

schilderen: jaartraject

bewegen en fotograferen met kinderen

CURSUSSEN

(kunst)educatieve en artistieke cursussen 
 voornamelijk bij Wisper v.z.w. (2012-2015)

-

-

-

-

-

-

-

-

http://www.ateljeecanapee.be


hedendaagse dans (niveau 1 en 2)

dans en jongeren, een haalbare combi! 
(Dafne Maes)

inspiratie sprokkelen voor dramalessen

van thema tot theater-activiteit

- - - -

zeefdrukken basiscursus door Gezeever (De 
Veerman, 2016) 

latex handpoppen 
cursus door Patrick Maillard (FroeFroe, 2018) 

naaicursus (Veritas :-) (2019-2020)

in progress ... 
speltherapie & analyse van 
kindertekeningen (CIVAS, 2021)

-

-

-

-

-

-

-

-

NUTTIGE ERVARING

ontelbare kunsteducatieve workshops (beeldende 
kunst,fotografie en architectuur) voor Ateljee 
Canapee;
i.s.m. steden, culturele centra, scholen, 
jeugddiensten, ...

Workshops over erfgoed en audiovisuele kunsten: 
project Spelenderwijs 
i.k.v. van Brede school Leuven; i.s.m. Rusthuis 
Ter Vlierbeke en basisscholen.

Workshops in kader van TrAK-opleiding: intuïtief 
tekenen & druktechnieken en architectuur & 
fotografie; 
voor Wisper vzw.

Organisatie en begeleiding vijfdaags cultuurkamp 
‘Pop It!’ (poppen-, figuren- en objectentheater);
voor Koning Kevin vzw.

1. WORKSHOPS

Inloopworkshops op culturele en kunstige 
evenementen: Kunstenfoor St-Pieters-Leeuw & 
Kunstendag voor Kinderen

Interactieve tentoonstelling ‘Vleugels van 
papier’, voor een brede schoolproject: 
basisschool Pee en Nel Leuven; ter 
leesbevordering van anderstaligen en kansarme 
kleuters en lagere schoolkinderen.

Schoolevenement: kortfilmfestival ‘Vallende 
Sterren’: filmselectie met workshops, voor 
Voorzienigheid in Diest (sec/ ond.)

Organisatie cultureel evenement: tentoonstelling 
‘Kopstukken’ bij Het Firmament Mechelen, ter ere 
van Theater Taptoe.

3. EVENEMENTEN

NUTTIGE ERVARING

Mail-Art-Project: leerlingen artistieke vorming 
en gevangenen (hulpgevangenis Leuven)werken ‘op 
afstand’ (per post) aan eenzelfde werk (droom, 
gemis, …)

verhalen maken i.s.m. KAMO vzw;
kansarme kleuters een creatieve kijk op hun 
leefomgeving
bieden, door hun verbeeldingsvermogen te 
prikkelen.

Educatief project ‘Lupita Latina’: Mobile School 
vzw.
Leuven: ontwerpen workshop voor het onderwijs 
(sensibilisering over de creativiteit en dromen 
van
straatkinderen in Latijns-Amerika).

Creatieve ateliers met blinde en slechtziende
jongeren, Centrum Ganspoel (BuSO, OV 1)
Naschoolse activiteiten met kansarme jongeren

Kunstproject (Internationale projectstage), 
British
International School of Cracow (Polen)

2. PROJECTEN

NUTTIGE ERVARING



VAARDIGHEDEN

computer:
Illustrator, Photoshop, Word, Excel, soc. 
media, …

talen:
Nederlands en Engels: zeer goed
Frans: Ik ga ervoor

dansen:
klassiek ballet, hedendaagse dans, 
dansexpressie, jazz-dans, flamenco (sinds de 
nineties)

naaien

creëren

lezen en studeren

musea

natuur

reizen

scouts (in een ver verleden)

ENERGIEGEVERS

ik ben … 
mama, leraar, kunsteducatief begeleider, coach

zorgzaam
betrokken
procesgericht
gestructureerd
flexibel
spontaan en vrolijk

ik kan …
creatief denken
organiseren
inspireren
motiveren
zelfstandig werken, maar in groep is gezelliger

ik heb
een positieve mindset
enthousiasme
inlevingsvermogen

ik wil
mijn talenten, interesses
en persoonlijkheid in mijn 
werk kunnen leggen

ik droom van
zinvol werk 
dat ertoe doet en 
anderen zien groeien!

PERSOONLIJKHEID


