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Projectervaring
Periode

Rol/taak

2010 -e.v.

Leiden van groepsintervisie gericht op lesgevende taak docenten
- Volgens gestructureerde methodiek, passend bij de aard en mate van ervaring
van de groep mondeling en met beeld

2010 – e.v.

Beeldbegeleiding en synchroon coachen diverse scholen Den Haag, Rotterdam, Delft, Westland,
Gouda
- Uitvoeren van coachtrajecten bij leerkrachten in het basisonderwijs onder andere met
behulp van beeldbegeleiding en synchrooncoachen
- Uitvoeren van coachtrajecten bij docenten in het voortgezet onderwijs onder andere met
behulp van beeldbegeleiding en synchrooncoachen
- Uitvoeren van coachtrajecten bij leidinggevenden in het onderwijs onder andere met behulp
van beeldbegeleiding (o.a. coöperatief vergaderen)
- Coachen/ondersteunen/coördineren van beeldcoaches in opleiding op de bovenbouw van
de Vrije School Den Haag

2019

Probleemanalyse en aanbeveling verbetering communicatie/samenwerking op bestuursniveau van
een scholengroep in Zuid-Holland.
- Voorbereiden, afnemen en verwerken van 13 interviews
- Analyseren van interviews
- Opstellen van notitie met samenvatting en aanbeveling
- Toelichten van notitie op bestuursniveau

2009 – e.v.

Aanpak: ‘Moeilijke groep, nooit meer!’ bij diverse scholen in Den Haag
- Analyse van crisissituatie op een school
- Uitbrengen van advies over een te volgen aanpak
- Coachen van de leerkrachten(en) en leerlingen, directie
- Ondersteuning bij gespreksvoering met ouders

2012

Bazalt Educatieve Uitgaven
- Bewerking voor het Nederlandse onderwijs van het boek: Als lesgeven lastig
is, Allen N. Mendler, Bazalt educatieve uitgaven, 2013

2008 e.v.

Training WinWin

-

Geven van trainingen op diverse scholen in Den Haag met als onderwerp: voorkomen van en
omgaan met orde verstorend gedrag van leerlingen
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Periode

Rol/taak

2007-2013

Opleiding voor vakleerkrachten in het Haagse basisonderwijs in het kader van het Leerkansenprofiel
‘Sterk als vakleerkracht’
- Ontwikkelen van een opleiding met als kernelementen: klassenmanagement, voorkomen
van en omgaan met ordeverstorend gedrag, coöperatieve werkvormen.
- Geven van de opleiding
- Begeleiden van de cursisten in de praktijk
- Beoordeling van de cursisten

2013 – e.v.

Communicatietrainingen voor leidinggevenden en leerkrachtenteams
Ontwikkelen van trainingen op maat gericht op de vraag van de school
Geven van de training
Geven van intervisie
Coachen van deelnemers op de werkvloer

2011 e.v.

Training ‘Flitsbezoeken’
- Geven van trainingen aan leidinggevenden met als onderwerp Flitsbezoeken (methodiek
Carolyn Downey)

2011

Verbetertraject Rosa Basisschool, Den Haag
- Coördineren van verbetertraject naar aanleiding van beoordeling Inspectie van het
Onderwijs
- Aansturen stuurgroep verbetertraject
- Geven van trainingen aan teamleden (interne communicatie, didactiek, pedagogiek)
- Coachen van directieleden

2007-2012

Trainingen Zelfstandig werken op de basisschool (diverse scholen in Den Haag)
- Ontwikkelen van trainingen op maat over organisatie en didactiek van het zelfstandig
werken
- Geven van trainingen op maat over organisatie en didactiek van het zelfstandig werken
- Coachen van leerkrachten op de werkvloer met betrekking tot zelfstandig werken
- Begeleiden en adviseren van werkgroepen op de scholen

2004 - 2007

Directeur basisschool Groen van Prinsterer, Voorburg

-

Leidinggeven aan een team van 25 personen
Opzetten en implementeren onderwijsinhoudelijke koers
Opzetten en beheren van financiën van de school
Opzetten van effectieve communicatie met ouders
Profileren van de school in de wijk
Leidinggeven aan facilitair beheer van de school
Schrijven van programma van eisen ten behoeve van nieuwbouw

2001 - 2004

Leerkracht basisschool Het Statenkwartier en basisschool Het Lichtbaken
- Leerkracht groep 4, 6 en 7
- Deelname aan diverse werkgroepen (sociale vaardigheid, zelfstandig werken,
sollicitatiecommissies)
- ICT-coördinator

1997 - 2001

Educator Museum voor Communicatie
- Maken van educatieve programma’s voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
MBO bij tentoonstellingen
- Opleiden en begeleiden van rondleiders
- Bedenken van concepten voor nieuwe tentoonstellingen
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Periode

Rol/taak

1995 - 1997

Opzetten van de personeelsvertegenwoordiging
Voorzitten van de personeelsvertegenwoordiging

Projectcoördinator expositie nieuw gebouw Universiteitsmuseum Utrecht
- Leveren van inhoudelijke bijdrage aan nieuwe vaste expositie over de geschiedenis van de
Universiteit Utrecht
- Coördineren van inhoud, vormgeving en begroting van nieuwe vaste expositie over de
geschiedenis van de Universiteit Utrecht

Loopbaanoverzicht
Periode

Werkgever

Functie

2013 - heden

a-voir

Zelfstandig adviseur / beeldbegeleider / trainer

2007 – 2013
2004 – 2007

HCO
Lucasonderwijs

Onderwijsadviseur
Directeur

Groen van
2001 – 2004

Prinstererschool
Lucasonderwijs

Leerkracht

Basisschool het
Statenkwartier en
basisschool het
Lichtbaken
1997 – 2001

Museum voor

Educator

1995 – 1997

Communicatie
Universiteitsmuseum

Tentoonstellingsmedewerker en projectcoördinator

Utrecht

Opleidingen
Opleiding

Universiteit Utrecht, Algemene Letteren, specialisaties: Cultuureducatie, Documentaire Informatiekunde en
Cultuurgeschiedenis (afgestudeerd 1996, eindcijfer: 8)
Haagse Hogeschool, Pedagogische Academie Basisonderwijs, (afgestudeerd 2001, eindcijfer 9)
Fontys Hogeschool, School Video Interactiebegeleiding, (afgerond 2011, eindcijfer 9)

Specialisaties
Mindfulnessbased Cognitive Therapy (CIVAS)
Voorkomen van orde verstorend gedrag (WinWin methodiek) (Bazalt)
Aanpak van crisis in de groep (Moeilijke groep, nooit meer) (Bazalt)
Coöperatief leren /vergaderen (Bazalt)
Wat werkt op school – aanpak Robert Marzano (Bazalt)
Training begeleidersvaardigheden (Spring)
Kweekvijver Haaglanden (Interstudie/AVS)
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Projectmatig werken / Projecten leiden (CLU)
Persoonlijke kracht voor jonge medewerkers (Boertien en Partners)

Registraties

Associatie voor Interactie en Thuisbegeleiding
Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
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