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Profiel
Ik ben een ervaren interim manager met passie voor onderwijs. Mijn motto is: eruit halen wat
erin zit. Ik weet de balans te vinden tussen een zakelijke aanpak en persoonlijke aandacht.
Collega’s die betrokkenheid en eigenaarschap uitstralen, dragen bij aan mijn werkplezier.
Humor en creativiteit weet ik enorm te waarderen.
Kwaliteiten die mij toegedicht worden zijn o.a.: daadkracht, besluitvaardigheid, analytisch
vermogen, hart voor en verstand van onderwijs, betrouwbaarheid en integriteit.
Het is mijn ambitie om als leidinggevende te werken op een plek in het onderwijs waar men
kwaliteit hoog in het vaandel heeft.
Werkervaring
Febr. 2020 – heden: Avans Hogeschool, Academie Deeltijd
Opleidingsmanager a.i.
- Dagelijkse leiding opleidingen Commerciële Economie en
Ondernemerschap en Retailmanagement (AD en BA)
- Organisatorisch op orde en rust brengen
- Adviseren wat nodig is voor het vervolg
Aug.2019- dec.2019: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN master programma’s
Opleidingsmanager a.i.
- Dagelijkse leiding master Pedagogiek
- Structuurverandering t.b.v. oplossen samenwerkingsproblematiek
- Toetsbeleid maken en curriculumverbetering doorvoeren
2017 – dec. 2019:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Informatica en Communicatie
Academie (2700 studenten en 140 fte)
(Adjunct-)instituutsdirecteur (a.i.)
- Integraal management
- In 2018 waargenomen voor directeur
- Audit- en accreditatietrajecten begeleid richting positief resultaat

-

Veranderen van de structuur en cultuur richting
resultaatverantwoordelijkheid
Op faculteitsniveau portefeuillehouder voor HR en studentzaken
Op HAN niveau mede portefeuillehouder voor HR en onderwijsontwikkeling en –inhoud

2016 – 2017:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN master programma’s
Opleidingsmanager a.i.
- Dagelijkse leiding 3 masteropleidingen (Bedrijfskunde Zorg en
Dienstverlening, HRM en Pedagogiek)
- Studenteninstroom verhoogd o.a. middels marketing activiteiten
- Financieel gesaneerd: positief resultaat, mobiliteit docenten
gerealiseerd.
- Samenwerking tussen masters opgezet

2012 – 2016:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Verpleegkundige Studies
(Adjunct-)instituutsdirecteur
- Integraal management
- Audit en accreditatietrajecten geleid met goed resultaat
- Op- en in de markt gezet van een nieuwe opleiding
- Structuur- en cultuurverandering doorgevoerd

2004 – 2012:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, instituut Mondzorgkunde
Instituutsdirecteur
- Integraal management
- Resultaatverantwoordelijke teams ingevoerd
- Opleiding van laatste naar eerste plaats in landelijke ranking gebracht
- Teamconcept opgezet met Tandheelkunde (Radboud Universiteit)

1998 - 2004:

Stichting tot Ondersteuning bij Levensbeschouwing en Identiteit
Directeur
- Integraal management
- Fusie van tien armlastige stichtingen en gezond bedrijf neergezet
- Cultuuromslag gemaakt richting Rijnlands denken
- Schoolbegeleider a.i. (invallen voor zieke collega’s)

1998 - 2004:

Stichting Projecten Nijmegen
Directeur
- Uitgave en verkoop van lesmaterialen voor basisscholen en
geloofsgemeenschappen

1993 - 1998:

Diocesane Katholieke Schoolraad Breda
Beleidsmedewerker
- Leiding geven aan een team schoolbegeleiders
- Beleidsstukken schrijven voor intern en extern (landelijk) gebruik,
alsook de implementatie ervan in basis- en voortgezet onderwijs
- Adviseren van de verschillende geledingen binnen het katholiek
primair en voortgezet onderwijs

1989 - 1993:

Schoolbegeleider in Breda en omgeving
- Basisscholen begeleiden bij identiteits- en levensbeschouwelijke
vraagstukken

1986 - 1991:

Godsdienstdocente in het voorgezet onderwijs in België (alle
onderwijstypes inclusief de Belgische variant van het MBO)
- Lesgeven

-

Vrijwillig extracurriculaire activiteiten opgezet die leerlingen
aanzetten tot maatschappelijke initiatieven

Initiële opleidingen
1999 - 2001:

Master of Strategic Management voor de non-profit sector aan de
Universiteit Utrecht.

1984 - 1986:

Aggregaat hoger secundair onderwijs (academische lerarenopleiding)
aan de Katholieke Universiteit Leuven, België

1982 - 1986:

Licentiaat godsdienstwetenschappen (te vergelijken met doctoraal
theologie) aan de Katholieke Universiteit Leuven, België

1976 - 1982:

Humaniora Latijn-Wetenschappen (vergelijkbaar met gymnasium)
St.-Vincentiusinstituut te Gijzegem, België

Overige leergangen en cursussen
2019:

Interim- en verandermanagement (De Roo Utrecht)

2015- 2016:

Trainingstraject Large Scale Interventions (in company uitgevoerd door
Van der Zouwen Organisatieadvies)

2012 - 2013:

Leerplatform (intern MD- traject voor het HAN management uitgevoerd
door Winner)

2007 - heden:

Opleiding en diverse trainingen Creatief Denken bij het COCD

2005 - 2006:

MD-traject (interne scholing gericht op veranderprocessen voor alle
instituutsdirecties binnen de HAN uitgevoerd door Sioo Utrecht)

2004 - 2005:

Managementaccounting (module Open Universiteit; afgesloten met 8)

2002 - 2003:

Licentie Conflicthantering en Sociale Competentie in het onderwijs bij
Sardes in Utrecht (licentie is ondertussen verlopen)

2001 - 2002:

Praktijkdiploma boekhouden (NHA en afgesloten met landelijk examen)

Bestuurservaring in Nederland
-

bestuurslid (penningmeester en vice-vz) van de V.v.E Villandry Nijmegen (2015 - 2018)
bestuurslid (secretaris) van de Stichting Sint Josephscholen Nijmegen (2005 – 2012)
De Stichting omhelst 17 basisscholen
bestuurslid van de Oecumenische Studentenkerk Radboud Universiteit (2003 – 2007)
bestuurslid van Missio Nederland (1996 – 2000)
bestuurslid van de Openbare Bibliotheek Gilze-Rijen (1994 – 1998)
bestuurslid van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (1993 – 1998)

Bestuurservaring in België
In de periode 1984 – 1991 heb ik verschillende (bestuurs)functies binnen de politiek gehad:
penningmeester en voorzitter jongerenafdeling, lid partijbestuur, verkozen lid
arrondissementeel bestuur, fractieleider voor het onderdeel Openbaar Centrum
Maatschappelijk Welzijn en verkozen gemeenteraadslid.

Talenkennis
-

Nederlands: moedertaal
Engels: goed
Frans: redelijk
Spaans: redelijk
Duits: basis
Portugees: beginner

Vrijetijdsbesteding
-

Koken in een hospice
Kleren naaien
Dansen

