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Profiel
Ik ben een ervaren docent en begeleider met hart voor jongeren.
Kernwoorden: sociaal, initiatiefrijk, organisator en ontwikkelingsgericht. Ik beschik over een
creatieve geest, die kansen signaleert en benut. Mijn kennis en vaardigheden hebben zich
ontwikkeld op het gebied van onderwijsontwikkeling, zorg verbinden aan onderwijs en coachen van
docenten.

Werkervaring
2012-heden

Ambulant onderwijs begeleider VO en MBO Horizon - Instituut voor Jeugdzorg
en Onderwijs

- Begeleiden van leerlingen/studenten met psychiatrische problematiek in het
reguliere onderwijs.
- Gesprekken met ouders, mentoren en hulpverleners over aanpak.
- Het begeleiden van docenten in het omgaan met de leerling.
- Opstellen van handelingsplannen.
- Teamtraining over de betreffende leerling/stoornis.
2011-2012

Freelance docent Hogeschool Rotterdam
- Stagebegeleider middels het geven van supervisie en het bezoeken van stage
adressen.
- Studieloopbaancoach 3e jaars studenten SPH.

2010-2011

Intern Begeleider Yulius te Dordrecht, speciaal basis en voortgezet onderwijs,
leerlingen met lvg en psychiatrische problematiek in de leeftijd van 8-20 jaar
- Advies/evaluatie/voortgangsgesprekken met leerlingen, leerkrachten, ouders,
verzorgers en hulpverleners. Tussenpersoon tussen zorg/behandeling en
onderwijs. Contact met o.a. wijkpolitie, reclassering, AMK en leerplicht.
- Intake en aanmeldgesprekken, startdocumenten schrijven, lid van de
Commissie van Begeleiding, ontwikkelen van zorgbeleid.
- Coachen van leerkrachten.
- Onderwijs ontwikkelen, toetskalender bewaken en examenleider.
- Plaats vervangend locatie manager.

2003-2009

Counselor aan de SG Randstad te Rotterdam, voortgezet onderwijs vmbo-vwo
- Leerlingen begeleiden waar sprake is van persoonlijke problematiek, rugzak
leerlingen begeleiden, gesprekken met ouders en hulpverleners,
onderwijskundige rapporten schrijven.
- Lid zorgteam en beleid op zorg ontwikkelen.
- Mentoren en vakdocenten coachen als het gaat om specifieke problematiek bij
leerlingen en groepsdynamiek.
- Gespreksleider intervisie groep.
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1997-2009

1991-1997
1990-1991
1989
1989
Opleidingen
2013-2015
2011-2013
2006-2007
2003-2004
1989-1990
1983-1988
1983
Nascholing
2013
2013
2010
2008
2008
2004
1999
1998
1995

Docent en coördinator kunst en cultuur en CKV aan de SG Randstad te Rotterdam
- Schoolbreed lessen verzorgen.
- Sectie voorzitten, leden van de sectie (10 docenten) aansturen en begeleiden.
- Onderwijs ontwikkelen, implementeren van de vakken CKV op het vmbo en in
de 2e Fase en het vak kunst en cultuur (dans, drama, beeldend, muziek,
moderne media) in de onderbouw havo-vwo. Roosters, planningen maken en
budget beheer.
- Project onderwijs ontwikkelen.
- Mentor van verschillende klassen.
- Met korte onderbrekingen van 1994-2009 lid van de Medezeggenschap Raad.
Docent handvaardigheid aan de SG Randstad te Rijswijk
Docent godsdienst aan de SG Randstad te Rijswijk
Docent beeldend aan de Sociale Academie te Zwolle
Docent handvaardigheid aan het Greijdanus college te Zwolle

Master Begeleidingskunde/ Master Human & Organizational Behaviour
Hogeschool Rotterdam, Transfergroep
Post-HBO supervisie en coaching Christelijke Hogeschool Ede (afgerond met
registratie bij de LVSC)
Management ontwikkeltraject van Hees management BV
Leerlingbegeleiding Schooldecaan (counseling en coaching) Hogeschool
Rotterdam, Transfergroep
HBO-theologie Stichting de Reformatorische Leergangen te Zwolle (geen diploma)
Handvaardigheid en Textiele werkvormen 2e graad Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden
Havo Gomaruscollege te Groningen

Begeleiden bij Burnout en Stress Flow-Wolf Amersfoort
Gedragsbeïnvloeding Horizon Academie
Superuser Care4 (leerling volgsysteem) Yulius
Training groepsprocessen en groepsdynamiek CPS
Opleiding intervisie in het onderwijs, gespreksleider intervisie CPS
Situatie Specifieke Angst Test, signaleren en begeleiden van faalangst KPC Groep
CKV en kunstmentoraat ICLON Rijksuniversiteit Leiden
Psychologie voor docenten Gids
Psychologie van de adolescentie Gids

Overige informatie
Maatschappelijke betrokkenheid vind ik waardevol. Ik ben een aantal jaren lid geweest van de
redactie van het opvoedingstijdschrift ‘Aan de hand’. Momenteel ben ik lid van het WMO platform
Molenwaard. Verder ben ik actief in het kerkwerk. Ik ben vertrouwenspersoon, maar ik heb ook
een aantal jaren op bestuurlijk niveau een bijdrage geleverd. Hiernaast ben ik vrijwilliger geweest
bij de opvang van asielzoekers.
Vanzelfsprekend ben ik geïnteresseerd in kunst en cultuur. Ik bezoek graag een museum of theater.
Verder ben ik een fervent lezer en mooie foto’s maken blijft een sport.
Mijn vrije tijd wordt regelmatig opgeslokt door klussen in de tuin en ons oude huis die schijnbaar
nooit af zijn.
Als gezin hebben we een grote passie voor noord Europa. Noorwegen en IJsland zijn favoriet.
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