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Werkervaring 
2007 – nu Zelfstandig onderwijs (bege)leider en opleider  
  2007-heden; procesbegeleiding (SBO) scholen en opleider Post HBO intern begeleider 

• 2019-2020: interim directeur OBS Dirk van Dijk in Kampen 

• 2013-2015: adviseur gemeente Epe in kader van passend onderwijs en transitie jeugdzorg 

• 2013-2014: interim directeur basisschool gedurende 1 schooljaar 

• 2010-nu: schoolconceptontwikkeling en realisatie met (bijna) zwakke scholen: 4D leren 

• ontwikkelen observatie-instrumenten  

• pedagogische adviseur en Intervisor gastouderopvang Bij De Hand 

• coaching, scholingsactiviteiten en begeleiding van individuen, directies en teams.  

• ontwikkelen ouderondersteuning voor therapeutisch kindercentrum  

• trainingen post-HBO Opleidingen: onderwijs en kinderopvang 

• ontwikkelen opleidingsmaterialen op Master en post-HBOniveau, waaronder een 2-jarige 
Post HBOopleiding voor intern begeleiders 

• nascholingsdocent en ontwikkelaar voor SON-edutraining / Iselinge Academie 

• nascholingsactiviteiten m.b.t handelingsgericht werken, passend onderwijs, werken met 
hoogbegaafden en integraal personeelsbeleid 

2006 – 2012 Projectleider Academische opleidingsschool Zwolle  (Catent) en onderzoeker lectoraat i.s.m. 
MBO Landstede en IPabo Amsterdam 

1992 – 2007 Katholieke Pabo Zwolle 

• hogeschool opleidingsdocent en docent nascholing  

• lid managementteam en coördinator deeltijdopleiding 

• lid kenniskring lectoraat Interactum 

• lid kwaliteitszorggroep: onderwijsevaluatie, visitatie, auditoren 
1987 – 1992 Werkstudent pedagogiek en onderwijskunde Universiteit Utrecht 
1984 – 1987 Leerkracht basisonderwijs en speciaal onderwijs  
 
Afgeronde relevante opleidingen 
2019   BKE Toetsing  
2018-2019  Train de trainer Zin in Lezen, De Activiteit en lid netwerkgroep Zin in Lezen 
2015- heden  Werkplaats-opleidingen bij Werkpraktijk 
2010-2014  Menskundige Opleiding bij Onderneming voor werkpraktijken, inclusief coaching 
1999-2002  Supervisieopleiding voor onderwijs; Hogeschool van Amsterdam 
1998   Opleiding auditor; afdeling ITEM Hanzehogeschool Groningen 
1997   Opleiding coaching projectmatig werken;  KPC 
1993 – 1995  2- jarige NOVO-opleiding tot onderwijsconsultant 
1987 – 1992  Doctoraal onderwijskunde: specialisatie begeleiding en innovatie 
   Doctoraal orthopedagogiek: specialisatie leer- en opvoedingsproblematiek 
1984 – 1986  Opleiding speciaal onderwijs, Seminarium Orthopedagogiek 
1978 - 1982  Kleuterleidsteropleiding en Pedagogische Academie Zwolle 
1974 – 1978  Scholengemeenschap CSG Emmeloord 
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