
CURRICULUM VITAE 

 
Personalia 
Achternaam:   Postma 

Voornaam:   Frank 

Nationaliteit:   Nederlands 

Geboortedatum:  6 December 1979 

Burgerlijke status:  Niet getrouwd, samenwonend. 

Email: frank@frankpostma.com 

 

 

Educatie en cursussen: 
1992- 1998    Murmellius Gymnasium, Alkmaar, GYMNASIUM 

    Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde A, Wiskunde B,  

    Natuurkunde, Chemie, Latijn en Biologie. 

 

1998- 2000   Technische Universiteit Twente, Enschede, 

    Elektrotechniek (propedeuse ontvangen) 

 

2002- 2006 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar, HLO (Hoger 

Laboratorium Onderwijs) richting biochemie afgerond. 

 

2006    1-weekse cursus bioinformatica op de AMC Amsterdam  

    gevolgd. 

 

2006-2009   Master Bioinformatica aan de VU, Vrije Universiteit  

    Amsterdam, afgerond. 

 

2009-2011   Bijna afgemaakt: Master Neuroscience van 2 jaar aan de VU, 

Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

Werk ervaring: 

1999- 2001   Helpdesk ervaring opgedaan bij ‘Aldi computers’: 

hardware and software service via telefoon. 

 

2005-2006   Bioinformatica-stage van 9 maanden bij het AMC-ziekenhuis in 

Amsterdam, aangaande een web-applicatie “PubMatch”  

gemaakt mbv. Java, servlets, jsp pagina’s en een grote database  

met gebruikmaking van indexering, onder supervisie van  

Antoine v.Kampen 

 

Feb 2008 – juli 2008 Neuroinformatica stage op de afdeling CNCR op de VU 

universiteit, aangaande het programma “NETMORPH - 

Morphological and connectivity analyses”, 

onder supervisie van A.v.Ooijen. Verschillende tools gemaakt  

voor NETMORPH: een visualisatie tool in Java3D, en een  

programma dat diverse berekeningen doet aan de neurale-data  

output van NETMORPH. 

 

9 Juni – 23 juni 2008  2 Weken lang student-assistent geweest voor het praktische  



gedeelte van de Neuroscience-Master course 

Neuroinformatics waar ik studenten geholpen heb met het  

doen van een computer-practicum. 

 

6 Sept – 12 Sept 2008  Uitgenodigd bij het Neuroinformatics 2008 congres in 

Stockholm, om een presentatie te geven met als onderwerp:  

“NETMORPH: A framework for the  

stochastic generation of large scale neuronal networks with  

realistic morphology”. Tevens enkele cursussen gevolgd. 

 

19 Oct. ‘08 – 30 March ‘09 Stage gevolgd aan de UCLA, California, bij het LONI 

(Laboratory of Neuroimaging). Gewerkt aan MRI analyse van 

de hippocampus. Java tools gemaakt en gebruikt op de LONI 

cluster computer, onder supervisie van Zhuowen Tu. 

 

Feb 2010 – juni 2010 Stage gelopen aan de VUMC, afdeling ANW, waar ik 

geprogrammeerd heb in Matlab, en tools gemaakt met 

betrekking tot onderzoek naar rat/muis experimentele data, 

onder supervisie van A.B. Mulder. 

 

Algemene kennis en vaardigheden:  

Computerkennis:            Kennis van MS Word, Excel and Powerpoint. 

Ervaring met programmeertalen: MatLab, Basic, Pascal. 

(Delphi) , C ++ , Java and (.NET) C-sharp (C#). Tevens  

kennis van 3D-programmeren ( OpenGL, GLSL, Direct3D,  

Java3D ).  

Kennis van het maken van geavanceerde GUI’s met behulp van  

onder andere Delphi, NetBeans, sharpDeveloper. Basiskennis  

van web ontwerp (PHP, HTML), .jsp en java-servlets en  

facelets.  

Ook enige basiskennis van programmeren van mobiele telefoons  

en Smartphones (zoals Android en Windows Mobile). 

Basiskennis van MySQL databases, en indexering. 

Kennis van operating system Windows. 

Ervaring met statistiek-programma SPSS. 

Momenteel aan het leren: ASP. NET met C# 

 

Overige certificaten:   Rijbewijs B. 

  

Vreemde talen:  Spreken en schrijven in Engels, enige ervaring met Duits. 

 

Hobbies: Lezen, gitaarspelen met vrienden, fitness, fietsen, tennis en 

squash, programmeren (vanaf mijn 7
e
 jaar), (3D) home-videos 

en fotos maken, naar de bioscoop gaan met vrienden. 

Website met enkele programmeervoorbeelden gebruikmakende 

van JAVA, C#, PHP etc.:  http://www.frankpostma.com 


