
Curriculum vitae 
update: 31-01-2023 

 

personalia 

naam: Geert-Jan Roebers 

geboren: 29 mei 1961 te Oostkapelle, Nederland 

adres: Lijsterstraat 31, 3514 TA Utrecht 

telefoon: 030-2724063 

mobiel: 06-22440905 

e-mail: gj@roebers.nl 

website: www.roebers.nl 

 

 

opleiding 

 

Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg. Gymnasium B; diploma: mei ’79 

 

Universiteit Utrecht, faculteit wis- en natuurkunde, subfaculteit biologie 

kandidaats biologie: mei ’83 

doctoraal biologie (‘oude stijl’): april ’88 

 

hoofdvakken: 

• didactiek van de biologie: 

o cursus didactiek: algemene didactische vorming, onderwijsstage;  

1e graads onderwijsbevoegdheid 

o ontwikkeling en evaluatie lesmateriaal voor interne differentiatie brugklas 

mavo/havo/vwo 

• mariene biologie (Universiteit van Amsterdam):  

o ecologisch onderzoek naar levensgemeenschappen onder coral rubble; veldwerk 

Bonaire 

o coauteur ‘Sub-rubble communities of Curaçao and Bonaire coral reefs.’ Coral Reefs 

10: 189-197 

 

bijvakken: 

• milieukunde: 4-maands cursus 

• vergelijkende dierfysiologie / ethologie: etho-fysiologisch onderzoek aan de honingbij 

• vegetatiekunde: typologie en kartering van stuifzandvegetaties; veldwerk Kootwijk 

• systematiek hogere planten: revisie tropisch plantengeslacht Sapium 

o coauteur ‘Kruijt, R.C. & Roebers, G.J. (1996) Anomostachys, Duvigneaudia.’. 

Bibliotheca Botanica 146: 8–15. 

 

Public relations en voorlichting 

cursus NGPR-A bij het ISW, jan. ’92 - dec. ’92; diploma NGPR-A: april ’93 

 

Interne cursussen Wereld Natuur Fonds 

• woordvoerdertraining 

• woordvoering / onderhandelen 

• kwaliteitsmanagement 

• beroepsmatig Engels, gevorderden 

 

Interne cursus Teleac/NOT 

• productiekennis tv 

 

Overig 

• rijbewijs B 

• duikbrevet **; NOB 

• talen: Engels (goed); Spaans (redelijk); Frans (matig); Duits (matig) 

 

 



 

werkervaring 

 

** 

 

Universiteit Utrecht: student-assistent (’83 - ’87, periodiek). Begeleiden eerstejaars biologie practica: inleiding 

dierenrijk; Nederlandse flora; levenscycli in het plantenrijk. 

 

** 

 

ThemaTours: uitzetten en leiden natuurreizen (wandelvakanties) in Costa Rica (’90 - ’91, 3x) 

 

** 

 

Wereld Natuur Fonds - Nederland, afdeling educatie / jeugd en onderwijs (maart ’88 - april ’95)  

 

functie: bioloog afdeling educatie (1 maart ’88 - najaar ’92) 

kerntaken / verantwoordelijkheden: 

• inhoudelijke en educatieve ondersteuning afdeling (w.o. Panda Natuurbus-project) 

• beleidsvoorbereiding afdeling 

• initiëren, ontwikkelen en evalueren educatief materiaal / acties / campagnes 

• eindredactie jeugdmaandblad TamTam 

• pr- en voorlichtingsactiviteiten voor de afdeling 

neventaken: redactielid PANDA; redactielid Natuur aan de Basis; redactielid WNF 

Lerarenabonnement; deelname interne projectgroepen (afdelingsoverstijgend); internationaal contact 

(WWF education network); bestuurslid Werkgroep van Schoolbiologen; ad hoc inhoudelijke 

ondersteuning overige afdelingen; ad hoc begeleiden coproducties. 

 

functie: stafmedewerker media (zomer ’91 - april ’95) 

kerntaken / verantwoordelijkheden: 

• jeugdmediabeleid WNF 

• opbouwen en onderhouden netwerk jeugdmedia 

• voorbereiden en begeleiden coproducties 

• pr en (pers-)voorlichting publieksgroep jeugd 

• hoofdredactie jeugdmaandblad TamTam 

neventaken: mede voorbereiden, vaststellen en uitvoeren beleid van de afdeling; deelname 

afdelingsoverstijgende projectgroepen; redactielid PANDA (tot dec. ’93); redactielid Natuur aan de 

Basis (tot mrt. ’94); redactielid WNF Lerarenabonnement. 

 

 

** 

 

Zelfstandig ondernemer: tekst / redactie / communicatieadvies (mei ’95 - heden) 

Geert-Jan Roebers - tekst, redactie, communicatie; alias ‘De Bladluis’ 

specialisatie: doelgroep jeugd; onderwerp natuur / milieu; bijzondere dienst: ‘biocheck’ (biologische helpdesk) 

periferie: overige onderwerpen (met name science) voor doelgroep jeugd; onderwerp natuur / milieu voor 

overige doelgroepen (met name breed publiek); fotografie 

 

Teleac/NOT: projectmanager Nieuws uit de Natuur; wekelijks magazine school-tv; groep 5/6 basisonderwijs; 

vakgebied: natuur / gezondheid / science (sept. ’95 - dec. ’97; 20 uur / week) 

kerntaken / verantwoordelijkheden: 

• coördinatie team (intern, full-time: 4 personen; extern, part-time: ca. 10 personen) 

• budgettering en budgetbewaking 

• bepalen beleid en inhoud Nieuws uit de Natuur  

• eindredactie tv-programma (wekelijks) 

• coauteur en eindredacteur leerlingenmateriaal en docentenhandleiding 

 

 

 



overzicht belangrijkste opdrachtgevers / werkzaamheden / producten 

 

recent / periodiek 

• WNF: Rangers (jeugdmagazines), deelname redactie; ‘bio-check’; vaste auteur voor Rangers Report; 

vast: special (6 pag.) en vragenrubriek (2 pag.), ad hoc: quiz, test, artikel; vaste auteur voor Rangers 

Junior; vast: special (6 pag.); ad hoc: quiz 

• Schoolsupport: vaste auteur Documentatiecentrum series Informatie, Junior Informatie en Uitgelicht 

• Schrijverscentrale: presentaties basisscholen, bibliotheken, evenementen 

• NewSkool Media: Roots; vaste rubriek wetenschapsnieuws; ad hoc artikelen 

• WNF: Be one with Nature (donateursmagazine): ‘biocheck’ 

• Kwintessens: Trefwoord, periodieke methode levensbeschouwing BO, teksten natuur. 

 

afgerond / incidenteel 

• Squla; biocheck educatieve animaties 

• Blink: National Geographic Junior; enkele artikelen over dieren en planten 

• NewSkool Media: tekst en samenstelling Scheurkalender 2023 

• Fontaine & Plastic Soup Foundation: Dit was de plastictijd (jeugdboek, 2022) 

• Gottmer: Soortenschat (jeugdboek, 2022) 

• Gottmer: Briljante planten (jeugdboek, 2022) 

• NewSkool Media: tekst en samenstelling Scheurkalender 2022 

• Delubas; Tot op de bodem - leven in zee (schoolboek BO, lezen, 2020) 

• NewSkool Media / Fontaine Uitgevers: tekst en samenstelling Roots Doe-boek Insecten (2020) 

• WNF: Ranger World, deelname redactie; ‘bio-check’; vaste auteur twee artikelen (4 tot 6 pag.) voor 

(2018 t/m nj 2021) 

• Aeres: deelname projectgroep educatief attractiepark Animalis Futurum (creatie; ontwikkeling; 

educatie; tekstschrijven); nj 2019 tm vj 2020 (on hold vanwege corona) 

• Lbl; SBB-magazine: ‘biocheck’ 

• NewSkool Media: tekst en samenstelling Scheurkalender 2021 

• Mega: advies en input voor educatief-commerciële projecten Baltische staten 

• NewSkool Media: tekst en samenstelling Scheurkalender 2020 

• Gottmer: De reuzenkraak is liever lui (jeudboek); samenstelling, redactie en actualisering, tekst 

inleidingen hoofdstukken. 

• WNF: Rangeracties; achtergronddocumenten (inhoudelijk; communicatie); 2019: research campagne 

plastic & oceanen 

• Noordhoff: vaste auteur Noordhoff Documentatiecentrum series Informatie en Junior Informatie 

• NewSkool Media: tekst en samenstelling Scheurkalender 2019 

• Gottmer: De grondel & de garnaal (jeugdboek, 2018) 

• NewSkool Media / Fontaine Uitgevers: tekst en samenstelling Roots Doe-boek Vogels (2018) 

• WNF: update informatiebladen (tijger; neushoorn; olifant; pooldieren) 

• Scripta Media: vaste auteur voor TamTam, blad WNF-Rangerclub; vast: special (6 pagina’s), ad hoc: 

quiz, test, artikel; ‘bio-check’, deelname redactie 

• Wereld Natuur Fonds: eindredactie www.wnf.nl/dierenbibliotheek 

• Label: PANDA, vaste rubriek ‘Beeldproductie’; ad hoc artikelen; ‘bio-check’ 

• Zwijsen: Dolfje Weerwolfje; dierenrubriek ism Burgers’ Zoo 

• SPN: PipaPanda; biocheck 

• YoungWorks: LifeGuard; input en biocheck, deelname redactie 

• Gottmer: Ben niet bang voor de wilde dieren (jeugdboek) 

• NewSkool Media: tekst en samenstelling Scheurkalender 2018 

• NewSkool Media: tekst en samenstelling Het Grote Natuur Doe-boek 

• Gottmer: Zij de cobra? Wij de adder! (jeugdboek) 

• NewSkool Media: tekst en samenstelling Scheurkalender 2017 

• Link: EMTÉ Beestachtige Top 100 (plaatjes en informatief spaaralbum); tekst en samenstelling (2015) 

• Noordhoff: coauteur Wijzer! (methode BO zaakvakken) 

• Unieboek: De levende natuur - reptielen en amfibieën (e-book / app); vertaling (2013) 

• EDG/NTR: Nieuws uit de Natuur; concept en tekst leerlingenboekje, handleiding en digibord (van 2005 

tot overgang in De Buitendienst); De Buitendienst, concept en tekst leerlingenboekje, handleiding en 

digibord (van start in 2014 tot 2016); Studio Snugger, tekst leerlingenboekje, handleiding en digibord 

(van start in 2014 tot 2016) 



• Winkler Prins: Hoofdluis… en andere stekers, bijters en zuigers (boek); concept en tekst. (2012) 

• AH / TBWA / WNF: Superdieren 2012; dierenplaatjes; tekst, beeldredactie, bijstellen concept; input en 

biocheck spaaralbum en displays 

• AH / TBWA / WNF: Superdieren 2011; dierenplaatjes; tekst, beeldredactie, bijstellen concept; input en 

biocheck spaaralbum en displays. 

• Vogelbescherming: Beleef de Lente Junior; concept, tekst, redactie website, handleidingen, werkbladen 

(maart - juni ’11) 

• Blink: vaste auteur voor Taptoe - jeugdblad; met name dieren natuur en science, artikelen en bijlagen; 

vaste auteur/bewerker Nationale Geographic Junior 

• SGO: Zinbox; leerlingenkrant levensbeschouwing VO, column themadier. 

• Pixel Perfect: Lichtvoetige olifanten, e-book; selectie en bewerking dierencolumns Brabants Dagblad. 

(2010) 

• Malherbe & Partner: De Koraaldriehoek (premieboek WNF); concept en tekst; fotografie: Dos 

Winkel.(sept. 2010) 

• Winkler Prins Junior; online-versie encyclopedie; bewerken en schrijven ruim 100 artikelen biologie en 

sterrenkunde (aug. 2010) 

• Graphic: Deen Dierenwereld, plaatjes en spaaralbum (2007), concept, tekst en beeldredactie; Super-

Unie; Dierenwereld 2008, Jong op avontuur, plaatjes en spaaralbum; concept, tekst en beeldredactie 

• PPC: TamTam (jeugdblad WNF), eindredactie; coauteur thematische teksten, ad hoc clubteksten; 

beeldredactie (mei ’00 - nov. ’08) 

• KNNV Uitgeverij: hoofdauteur jeugdboek Kraaienbende - over kauwen, raven, gaaien en andere 

slimme vogels (1e druk april ’06, 2e druk eind ’06), coauteur: Stefan Halewijn; hoofdauteur jeugdboek 

Struikrovers - over wezels, otters, dassen en andere mooie marters (juli ’07), coauteur: Stefan Halewijn; 

hoofdauteur jeugdboek Addergebroed - over ringslang, zandhagedis en andere gladde kruipers (juli 

’08), coauteur: Stefan Halewijn; hoofdauteur jeugdboek Keverkriebels - over lieveheersbeestje, 

meikever en andere trippelende torren (juni ’09), coauteur: Stefan Halewijn; auteur veldgidsje Spinnen 

in beeld (mei ’09), illustraties: Renée den Besten; hoofdauteur jeugdboek Arendsoog - over zeearend, 

slechtvalk en andere gevederde jagers (juni ’10), coauteur: Stefan Halewijn; hoofdauteur jeugdboek 

Ratjetoe - over muizen, ratten, hamsters en andere coole knagers (juni ’11) 

• Zwijsen: coauteur ‘Tussen de regels’, methode begrijpend lezen voor de basisschool (juli ’05) 

• Kosmos - Z&K: coauteur boek / deels fotografie ‘Vogels in hun Landschap - de mooiste 

vogelwandeltochten’ ism Teleac / Unie van Landschappen. (1e en 2e druk ’04  3e druk eind ’06) 

• Wereld Natuur Fonds: research, tekst, productiebegeleiding, advies diverse producties, acties en 

campagnes (’95 - heden); interim communicatiemanager unit ‘soorten’ / voorbereiden CITES-

conferentie (20 uur / week; nov. 99 - apr. ’00) 

• Grasduinen; ad hoc artikelen ( ’02 - heden) 

• Wildzoekers Expres; ad hoc artikelen (’06) 

• AVRO: ZipZoo Worldwide, jeugd tv-programma; redactie, research (’04 - ’05) 

• Brabants Dagblad: vaste rubriek ‘Ziezoo’ (dieren) jeugdpagina (2 wekelijks) ’96 - ’99; vaste rubriek 

‘Het misverstand’ jeugdpagina ’99 - ’02; columns vakantiekatern (2 dagelijks; zomer ’01); vaste rubriek 

‘Naamgenoten’ jeugdpagina ’02 - ’04; vaste rubriek ‘van Top tot Teen’ (lichaamsdelen) ’04 - ’06 

• Elseviers bedrijfsinformatie: maandblad ‘Buiten’, vaste rubriek ‘In het wilde weg’, ad hoc overige 

artikelen (’02 - ’04) 

• Brouwer Media: blad ‘Dier’ (Dierenbescherming), vaste auteur artikel ‘wild dier’, ad hoc overige 

artikelen (’03 - ’05) 

• Teleac/NOT: Nieuws uit de Natuur; coauteur lesmateriaal (werkboekje en docentenhandleiding); 

adviseur tv-programma (’97 - ’05) 

• Het Spectrum: Encarta 2004; dierenartikelen jeugd 

• SGO/Xplore: teksten ‘dierentoetjes’ Albert Heijn; biocheck dierfiguurtjes 

• Malmberg; auteur Taptoe ‘spreekbeurten-site’; auteur Hello You; auteur Flo’; ‘bio-check’ 

• Efteling: deelname ‘contentgroep’ PandaDroom; creatie en inhoudelijke begeleiding (nov. ’00 - mrt. 

’02) 

• Global Action Plan Nederland: hoofdauteur werkmappen EcoTeam Programma en DuBoTeams (’99) 

• Naturalis: basisdocument strategieën dieren voor zaal ‘Leven’ (’95); opzetten en uitwerken educatieve 

projecten, o.a. elektronische speurtochten; vertaalwerk website (’98 - ’00) 

• TROS / WNF: schrijven tekst en scenario tv-serie ‘De leukste dieren’ (’99) 

• TROS / GBtv: research serie tv-documentaires ‘Het jaar van de oceanen’ (’98) 



• Meskers Media / WNF: research, redactie, productie programmavoorstel ‘Wildshots’ / Global 200 (nov. 

’97 - aug. ’98) 

• Ivo Niehe Producties: research, redactionele ondersteuning WNF-programma ‘natuuraandelen’ 

(uitzending: 1/1/’99) 

• St. Nationale Boomfeestdag / SBB: schrijven brochure gemeentes; communicatieadvies (’97-’98) 

 

 

 

vrije tijd 

muziek (piano in salsaband Pimiento en Latin jazz combo Brisa; trompet in blaasorkest De Kerstwind); duiken; 

fotografie; hardlopen; badminton; natuur (monitoring Vlinderstichting) 

 

 

 

 

buitenlandervaring (buiten Europa) 

• werk / studie: Caribisch Nederland; Costa Rica; Nepal; Nigeria; VS 

• vrije tijd: Venezuela; Kameroen; Israël; Mexico; Indonesië; Zuid-Afrika 

 

 

 

 


