
curriculum vitae.
personalia.

naam Sandra Schijf
adres De Perponcherstraat 112 Den Haag
telefoon  +31 (0) 624414416
email spandraad@hotmail.com
website  www.spandraad.nl
geboren  09 juli 1980 in Groningen
rijbewijs  B

opleidingen.
sep. 1999 – jul. 2009 Technische Universiteit Delft.  BSc Bouwkunde & MSc Architectuur  

afstudeerproject genomineerd voor Archiprix 2010
 
sep. 2004 – feb. 2005 Universidad Politecnica de Valencia (UPV), Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de Valencia (ETSAV). verschillende vakken met een Erasmus-beurs.

apr. 2004 – mei. 2004 Shanghai Jiao Tong University, China. workshop van Research Studio
Globalisation, Urban Form & Governance van het Alfa Ibis Network. met studenten uit
China en Nederland. onder coördinatie van dr.Marisa Carmona (TU Delft) en prof dr.
Hao Hu (Shanghai Jiao Tong University)

jan. 2004 – feb. 2004 Universidad de Palermo Buenos Aires, Argentinië. workshop Edge Transformation
van Terraventure. met  studenten uit Argentinië, Bolivia en Nederland. onder
coördinatie van Rajan V. Ritoe (TU Delft),  Vedran Mimica (Berlage Instituut
Rotterdam ), Juan Trabucco (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)
en Fabian de la Fuente (Universidad de Palermo Buenos Aires, Argentinië)

sep. 1995 – sep. 1999 Atheneum, Zernike College, Haren 
nederlands duits frans wiskunde b natuurkunde 
maatschappijleer tekenen kunstgeschiedenis

 
sep. 1992 – sep. 1995 Gymnasium, Praedinius Gymnasium, Groningen

nederlands engels duits frans latijn grieks wiskunde natuurkunde scheikunde 
biologie handvaardigheid tekenen kunstgeschiedenis

werkervaring.
jul. 2009 – heden spandraad  

werkzaam als zelfstandig architect voor zakelijke en particuliere  opdrachtgevers

jul. 2006 – jan. 2011 spandraad    
ontwerp en productie van notitieboekjes van eenzijdig bedrukt papier

okt. 2005 – heden De Galerie Den Haag,  galerie Project 2.0, gallery Colours, Noordeinde Kunst
grafisch ontwerp van drukwerk: uitnodigingen en posters voor exposities 
www.degaleriedenhaag.nl en www.project20.nl     en www.n  oordeindekunst.nl  

mei. 2000 – heden diverse werkgevers, waaronder Inaxi Holland en De Zandacademie 
internationale sculptor van zandsculpturen 
www.inaxi.com en www.zandacademie.nl

okt. 2008 – jan. 2009 Screenhouse textieldrukkers
zeefdrukker & DTP-er
www.screenhouse.nl

okt. 2006 – feb. 2007 Architectenbureau Cepezed, Delft    
stagair
www.cepezed.nl

jul. 2006 – nov. 2006 TU Delft  & St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
student-assistent, vertegenwoordiging van TU Delft. organisatie en begeleiding van
een workshop van vier dagen in St.Petersburg, Rusland voor 30 studenten van de TU
Delft,  Academie van Bouwkunst Groningen, St. Petersburg State University en
Moscow Architectural Institute



sep. 2005 – feb. 2006 TU Delft
student-assistent, mentor BSc1. 

 wegwijs maken en geven van ontwerpbegeleiding aan 15 eerstejaars studenten
 
jun. 2002 – aug. 2003 ontwerp voor een verbouwing van een woning aan de Generaal Foulkesweg in

Wageningen, uitgevoerd
 
jan. 2000 – jan. 2003 Zandacademie Zoetermeer & Scheveningen 

begeleiden van workshops zandsculpturen bouwen 
www.zandacademie.nl

nov. 2001 – sep. 2002 ontwerp voor een verbouwing van een woning aan de Golda Meirsingel in Ede,
uitgevoerd

 
jun. 1999 – aug. 1999 Camping Stortemelk, Stichting Rekreatie Belangen Vlieland

receptioniste
 
zomer 1994/1995/1996 Team 4 Architecten, Groningen    

het maken van maquettes en ander presentatie-materiaal
www.team4.nl

nevenactiviteiten.
feb. 2007 – mei. 2007 cursus zeefdrukken

mei. 2004  deelname aan masterclass / workshop Buiten Wonen?! in Utrecht van
Architectuurcentrum Aorta in het team van Machiel Hopman en Paul Roncken. 

nov. 2001 – nov. 2002 commissielid van studievereniging Stylos
vormgeving, redactie, acquisitie en schrijven van artikelen voor 
tweemaandelijks tijdschrift Pantheon// 

sep. 2000 – sep. 2001 cursus plastisch vormen (sculpturen uit verschillende materialen)

computervaardigheden.
office-pakket goed
adobe-pakket goed
autocad goed
sketchup goed

 

talenkennis.
nederlands moedertaal  
engels goed 
frans redelijk
duits redelijk
spaans redelijk


