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CURRICULUM VITAE

Hanneke Fleurke-Rozema werd geboren op 16 maart 1978 in Bedum, waar ze samen met 
haar oudere broer en zus opgroeide. Na het behalen van haar HAVO diploma in 1995 vertrok 
ze voor een jaar highschool naar Tennessee, U.S.A. Na terugkomst behaalde ze in 1997 haar 
V.W.O. diploma. Na het ontvangen van haar propedeuse voor de opleiding International 
Business School aan de Hanzehogeschool begon ze in 1998 met de studie Bedrijfskunde aan 
de Rijksuniversiteit van Groningen. In 2002 rondde ze deze opleiding af en startte hierna met 
de (verkorte) PABO opleiding. In 2005 besloot ze samen met haar huidige man Harco naar 
Curaçao te verhuizen, waar haar zus en haar gezin inmiddels gevestigd waren. Hier gaf ze een 
jaar les aan groep 6/7/8 op een particuliere basisschool. Na dit jaar werkte ze gedurende 5 
jaar bij een trustkantoor op Curaçao, eerst als account manager en later ook als manager. 
Zes jaar na aankomst op Curaçao verhuisde ze in 2011 met Harco en hun twee kinderen 
Krijn (2008) en Fien (2010) weer terug naar Nederland. In 2012 begon met ze met haar 
promotieonderzoek in het UMCG, bij de Stichting Prenatale Screening Noordoost Nederland 
(SPSNN). Momenteel is ze als wetenschappelijk onderzoekster bij de SPSNN werkzaam. 
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“It’s impossible,” Said pride.
“It’s risky,” Said experience.
“It’s pointless,” Said reason.

“Give it a try,” Whispered the heart.

- Unkown
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