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PROFIEL 
 
Ik richt me graag op resultaten die niet voor mogelijk worden gehouden, bereik bij 
voorkeur  een ‘verre horizon’, een resultaat dat ook op lange termijn beklijft. Ik 
begeleid graag moeilijke en complexe veranderingsprocessen. Ik bied ruimte voor 
mensen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en blijf ook in moeilijke 
omstandigheden in contact met mensen. Ook als er sprake is van contrasterende 
belangen bereik ik een resultaat dat een ieders instemming heeft.  
 
Ik kan  goed vanuit een buitenstaanderspositie een organisatie binnen komen. Ik heb 
enerzijds voldoende afstand om met een helicopterview naar een organisatie te 
kunnen kijken en ben anderzijds voldoende in contact met de klant om draagvlak te 
creëren voor het ontwikkelproces.  

 
 
 
WERKERVARING 
 

• 1981-1982 Vakleerkracht Bewegingsonderwijs   
• 1985-1996 

 
• 1982-1982 Remedial teacher 
• 1995-1998 Remedial teacher Psychomotoriek 

 
• 1982-1985 Groepsleerkracht 
• 2000-2002 

 
• 1996-2000 Ontwikkeling Taalspeellokaal voor niet Nederlandstalige kleuters 

 
• 2000-2006  Internbegeleider onderbouw 

 
• 2004-heden Vakgroep Amos BOK: bewegingsonderwijs op de kaart 

 
• 2006-2010 Bredeschool ontwikkeling waaronder; nieuwbouw, netwerk zorg, TSO (met  

   warme maaltijden), NSA e.v.a. 
 

• 2007-2010 Schoolverbetertraject Berkelier 
 

• 2007-2009 Begeleidingstraject Observatiefunctie De Bascule 
 

• 2009-2011 IPABO gastlessen 
 



• 2009-2010 School verbetertraject De Kinderboom, ondersteuning directie en interne 
begeleiding. 
 

• 2009-2010 ABC-zorgketen; ontwikkelgroep ABC zorgketen 
 

• 2010-2011 School verbetertraject De Bonkelaar, waaronder coachtrajecten 
 

• 2011-2012 Waarnemend directie De Bonkelaar vanuit verbetertraject 
 

• 2011-2014 Kwaliteitsaanpak Amsterdam. Verbetertrajecten op verschillende scholen 
  Individuele coachtrajecten 
 

• 2013-2015 Kwaliteitsaanpak Amsterdam. Verbetertrajecten voor VVE locaties 
  Individuele coachtrajecten 
 

• 2013  Amos academie. ADI-cursus 
 

• 2013-2014 Intern begeleider sbo Iedersland 
 

• 2014-heden internbegeleider De Poseidon 
 

• 2014-heden School verbetertrajecten Hoorn Talent 
  Individuele coachtrajecten 

 
 
 
OPLEIDING 
 
Een selectie: 
 

• 1981  Pedagogische academie  Onderwijzer (CPA) 
 

• 1996  Leraar speciaal onderwijs  Remedial Teacher psychomotoriek 
(SON) 

 
• 2002  Leraar speciaal onderwijs  Gedragsspecialist (Fonthys) 

 
• 2005  Leraar speciaal onderwijs  Pedagogiek (HvU) 

 
• 2006  Pedagogiek     Master of Education 1e graads (HvU) 

 
• 2011  Coach     Leergang professioneel coachen 

(Naarden) 
 

• 2012  Opbrengstgericht leiderschap  M&O groep 
 

• 2013  Coach     Leergang zelfbewust coachen 
(Naarden) 

 
 
 
 
 
 


