Meer informatie Jolanda Berntsen
Sinds 2006 ben ik samen met mijn man Frank weer woonachtig in het ouderlijk huis
in Angerlo. Samen hebben wij drie kinderen: Marc (27), gestudeerd in Wageningen
en TU Eindhoven, woont in Den Haag, werkt als adviseur internationale innovatie
bij RVO; Bram (21), studeert Communicatie en Multimedia Design in Utrecht, woont
nog thuis; en Anne (18) studeert International Foodbusiness in Dronten en woont
daar op kamers.
Ik ben een onderwijsdier in hart en nieren. Na verschillende docentschappen in het
MBO, volwassen onderwijs en particulier onderwijs ben ik met name
onderwijskundig gevormd in de 12 jaar dat ik werkte bij de Christelijk Agrarische
Hogeschool in Dronten.
Het was ook in die tijd dat ik lid van het curriculum consortium de mogelijkheid
kreeg bij te dragen aan de ontwikkeling van curricula van Hope University college in
Addis Abeba. Een hogeschool die van scratch af aan is opgebouwd als eerste non
profit hogeschool in Ethiopië. De missie van Hope is nog altijd Developing
leadership for a world of hope. Of letterlijk hoop geven aan de hopelozen van
Ethiopië. Ik heb daar met eigen ogen gezien hoe onderwijs de basis is voor een
kansrijke toekomst en daarmee de basis voor iedere beschaving.
Inmiddels ben ik ruim 5 jaar werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
aanvankelijk als opleidingscoördinator Accountancy later ook Fiscaal Recht en
Economie, vanaf 2016 als directeur van het instituut Financieel Management.
In mijn vrije tijd geniet ik van de kleine geneugten van het leven, van en met mijn
gezin. Mijn persoonlijke ambities zijn erg verweven met de doelstellingen die ik heb
op mijn werk, mijn vrije tijd wordt daar nogal eens mee ingevuld.
Samen met de Galluskerk en Wehmerhof is de pastorie beeldbepalend in Angerlo
met vele herinneringen vanuit mijn jeugd. Het behouden van deze plek en de
collectieve ambitie om daar een plek te maken die bij mensen het vuur kan doen
ontsteken raakt aan mijn passie en drive, waardoor ik mij graag inzet als bestuurder
van de Stichting Pionierspunt Angerlo - Doesburg.

