
Bram Peerlings
MSc-student luchtvaart- en ruimtevaarttechniek en wetenschapscommunicatie,
afstuderend in onzekerheidskwantificering en ‘decision support’ tot en met
augustus 2019. Daarnaast freelance webontwikkelaar en fotograaf.
Kernkwaliteiten: analytisch, ondernemend, oplossings- en resultaatgericht, oog
voor detail, (constructief) kritische houding.

Personalia
Naam Bram (B.) Peerlings

Geboren 24/09/1992, Capelle aan den IJssel
Nationaliteit Nederlandse

Adres Michiel de Ruyterweg 386, 2628 JZ Delft
Telefoon (+31) 6 36 412 212

E-mailadres career.bram@peerlings.me
Website bram.peerlings.me
LinkedIn linkedin.com/in/brampeerlings/nl

Opleiding
09/2015 – heden Science Communication / Communication Design for Innovation, MSc, TU Delft.

Dubbele graad (60 ECTS en één jaar extra), gecombineerd met Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.
Multidisciplinair programma, gefocust op het verbinden van wetenschap en technologie met de
maatschappij. Vakken in o.a. communicatietheorie en strategie. Cijfer (per 04/2019): 7.9/10.

09/2014 – heden Aerospace Engineering, MSc, TU Delft.
Dubbele specialisatie in de programma’s Flight Performance and Propulsion en Air Transport
Operations. Vakken in toegepaste aerodynamica, ontwerpmethodes, optimalisatie en operationele
aspecten (vloot- en netwerkplanning, onderhoud, luchthavens). Cijfer (per 04/2019): 7.9/10.

09/2010 – 05/2014 Aerospace Engineering, BSc, TU Delft.
BSc-scriptie EuroFlyer, het conceptueel ontwerp van een regionaal hybride-elektrisch passagierstoestel
voor 2035, met significant verlaagde CO2-, NOx- en geluidsemissies (cijfer: 8.0/10, tweede prijs in
symposium), 30 ECTS (half jaar) minor Airport of the Future over de zakelijke kant van luchtvaart,
en management en operaties van voornamelijk luchthavens. Cijfer: 7.4/10.

09/2007 – 05/2010 International Baccalaurate - English A2 Higher Level, osg Willem Blaeu, Alkmaar.
IBO [www.ibo.org] tweetalig onderwijs. Cijfer: 6/7.

09/2004 – 07/2010 Gymnasium, Anna van Rijn College / osg Willem Blaeu, Nieuwegein / Alkmaar.
Nederlands, Engels, Latijn, biologie, wis-, natuur- en scheikunde, informatica. Cijfer: 7.8/10.

Werkervaring
08/2013 – heden

6 uur per week
Freelancer, Webontwikkelaar, fotograaf, tekstschrijver, communicatieadviseur.
Focus op advies, ontwerp, ontwikkeling en onderhoudswerkzaamheden aan WordPress-websites en
-webapplicaties voor verschillende bedrijven en non-profits. Sinds 10/2016 als zelfstandig ondernemer.

02/2018 – 07/2018,
02/2015 – 07/2015,
09/2012 – 01/2013

9 uur per week

Studentassistent / mentor, Technische Universiteit Delft.
Begeleiden van eerstejaars studenten in hun eerste en tweede ontwerpprojecten (ontwerp, productie
en testen van een verstijfde doos-structuur). Daarnaast een mentor-functie om nieuwe studenten
wegwijs te maken op de universiteit.



10/2017 – 01/2018
28 uur per week

Stagiair, Reputatiegroep, Utrecht.
Volwaardig onderdeel van een team van 12 adviseurs voor klanten in o.a. de financiële, zorg-
en publieke sector op het gebied van (merk)positionering, reputatie, stakeholdermanagement en
crisiscommunicatie. Inzichten op dat laatste vlak heb ik gebundeld in een crisisdraaiboek.

09/2016 – 02/2017
40 uur per week

Stagiair Controlling Flight Operations, KLM – Royal Dutch Airlines, Schiphol.
Doorontwikkeling van een Python-applicatie voor het voorspellen en analyseren van brandstofver-
bruik van de KLM-vloot. Daarnaast een kwantitatief onderzoek naar onnodige kosten die de
luchtvaartmaatschappij maakt door te vroeg aan te komen op bestemming.

Vrijwilligers- / Bestuurswerk
06/2016 – heden

1 uur per week
Lid opleidingscommissie Science Education & Communication, TU Delft.
Studentlid van de opleidingscommissie, waarin ik bijdraag aan het verbeteren van de onderwijspro-
gramma’s. Gevraagd en ongevraagd advies aan opleidingscoördinator en -directie en vakevaluaties.

09/2014 – heden
2 uur per week

Lid bewonerscommissie Michiel de Ruyterweg, DUWO, Delft.
Belangenbehartiging van huurders, controle van de jaarlijkse servicekostenafrekening en beheer van
gedeelde faciliteiten.

09/2010 – heden
2 uur per week

Commissielid, D.S.V. Sint Jansbrug, Delft.
Lid van verschillende commissies, onder andere in IT en webontwikkeling, oud-ledencommunicatie
(redactielid nieuwsbrief), meerjarenbeleid, bestuurscoaching, horeca, fotografie en studiebegeleiding.

05/2013 – 07/2018
8 uur per week

Bestuurslid / Voorzitter, Stichting Festival Aangeschoten Wild, Delft.
Voorzitter (08/2014 – 07/2018) van een stichting die ieder jaar Festival Aangeschoten Wild
organiseert, een muziek- en cultuurfestival voor zo’n 1100 bezoekers.

09/2013 – 09/2015
2 uur per week

(Adviserend) Bestuurslid, Stichting Sociëteit Sint Jansbrug, Delft.
Adviserend (09/2014 – 09/2015) bestuurslid van een stichting die drie (rijks)monumentale panden
in de Delfse binnenstad onderhoud en exploiteert, onder andere als studentensociëteit.

09/2013 – 08/2014
40+ uur per week

Vice President, D.S.V. Sint Jansbrug, Delft.
Bestuurslid van een studentenvereniging met zo’n 700 leden, eigen bar en restaurant, en een
jaaromzet van ± e500.000. In dit jaar heb ik het meerjarige aankooptraject van een buurpand
(sindsdien verbouwd tot 16-persoons studentenhuis) succesvol afgerond. In dat project heb ik gewerkt
aan communicatie, stakeholdermanagement en het opzetten van een geldwervingscampagne.

06/2012 – 04/2013 Commissielid, Stichting Festival Aangeschoten Wild, Delft.
Organisatie van de 5de editie van Festival Aangeschoten Wild, verantwoordelijk voor fondsenwerving
(e7.000 gerealiseerd, ruim e2.000 meer dan gepland) en het boeken van eetstands.

Buitenlandervaring
2004 – heden
5 – 30 dagen

Uitwisselingsprogramma’s / studiereizen.
Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Verenigde Staten, Canada

Computervaardigheden
Basis CPLEX, JavaScript, OOP

Gevorderd Adobe Creative Suite, PHP, LATEX, Python, git, (My)SQL
Uitstekend Microsoft Office, MATLAB, WordPress, HTML, (S)CSS

Talen
Nederlands Moedertaal

Engels Zeer goed / Near native International Baccalaureate - English Higher Level

Interesses
Corporate communicatie (incl. merk, identiteit, reputatie en crisis), cultuur, fotografie,
grafisch ontwerp, innovatie, (duurzame) luchtvaart, muziek, politiek, strategie, webon-
twikkeling
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