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Ervaren 'onderwijsmens', toezichthouder, docent, onderwijsontwikkelaar, directeur en bestuurder,
die al jaren met veel plezier, inzet en toewijding in bijna alle onderwijssectoren werkt.
Verbinder, vernieuwer, visionair.
Goede referenties, een groot netwerk en maatschappelijke betrokkenheid.

Werkervaring
Juni 2016 -heden

Docent Informatica SKVOB e.o.

Part-time docent informatica aan het Mencia de Mendoza Lyceum te Breda.
Doelstelling is dit vak vernieuwend, eigentijds en opnieuw op te zetten voor SKVOB.

Febr 2016- heden

Commissaris wooncorporatie

Commissaris bij Wooncorporatie Woonvizier.
Momenteel vice-voorzitter, beoogd voorzitter.

Febr 2016- heden

Ledenadviseur VO-raad

Een ledenadviseur adviseert VO-scholen in eerste lijn. Gesprekspartner voor VO-scholen met vragen
of uitdagingen.

April 2015 -heden

Directeur TOAV b.v.

Oprichter en directeur van TOAV b.v.
TOAV b.v. heeft als doelstelling 'dienstbaar zijn aan het onderwijs' en verricht diverse
werkzaamheden, doorgaans op management/bestuursniveau in het onderwijs.
TOAV b.v. schakelt waar nodig andere mensen of organisaties in.

Sept 2014 - heden

Directeur, bestuurder (mbo)

Initiatiefnemer, oprichter en bestuurdersvoorzitter van Onderwijs Coöperatie Nederland u.a. (OCN).
OCN is een samenwerkingverband en bestuurt o.a. de zelf opgerichte rijkserkende school TechniekMBO.
Zie: www.onderwijscooperatie.works.
Processen lopen goed. Inmiddels nog slechts de rol van bestuurder.

2010-sept 2014

Directie Opleidingspartners e.a. (particulier beroepsonderwijs)

Situatie:

Sinds november 2013 interim algemeen directeur. Daarvoor MT-lid, en hoofd
opleidingsmanagement. Opleidingspartners is een groep wettelijke erkende
onderwijsinstellingen actief in het particulier onbekostigd onderwijs in het
mbo en hbo in Etten-Leur en Oosterhout in diverse sectoren.
Doelstelling als interim: Scholen verzelfstandigen en een shared service center realiseren.
Resultaat:
September 2014 met succes gerealiseerd.

2011-mei 2014

Voorzitter bestuur Orion Lyceum (voortgezet onderwijs)

Situatie:

Circa één dag per week. Het Orion Lyceum is een nieuw opgerichte
Havo/VWO-school in Breda met een vernieuwend onderwijsconcept.
Deze 'zeer zwakke' school verbeteren. Zorgen dat financiële problemen
opgelost worden, zorgen dat de school blijft bestaan, dat de school kan
doorgroeien en dat deze onderwijsvorm voor Breda behouden blijft.
Gelukt, goede resultaten, goede inspectiescores, flinke groei, een leuk team,
‘in control’, met een sluitende begroting en er komt nieuwbouw. Orion
maakt inmiddels deel uit van een grote onderwijscampus in Breda.

Doelstelling :

Resultaat:

2011-mei 2014

Bestuurslid Building Breda (Voortgezet onderwijs)

Situatie:

Bestuurslid Building Breda (Voortgezet onderwijs)
Building Breda is economisch en juridisch eigenaar van alle VOonderwijshuisvesting in Breda.
De gehele onderwijshuisvesting in Breda te beheren en te verbeteren.
Met een investeringsbudget van ca € 70 miljoen is nieuwbouw/verbouw is
gerealiseerd dan wel gepland voor alle VO-scholen in Breda.

Doelstelling:
Resultaat:

2007-2010

Rector/Algemeen directeur RSG “Hoeksche Waard”en
Lokatiedirecteur Hoeksch Lyceum(Voortgezet onderwijs)

Situatie:

Rector/Algemeen directeur van een brede openbare school in OudBeijerland. Circa 140 FTE, budget circa 12 miljoen, circa 1700 leerlingen.
Locatiedirecteur “Hoeksch Lyceum / Hoefsmid” (circa 1200 leerlingen)
Zeer zwakke school op alle onderdelen (vmbo, vmbo-t, havo, vwo).
Scholen leiden en fors veranderen en vernieuwen.
Veranderproject, school opgeschud, financieel op orde, ‘voldoende’ oordeel
van de inspectie, basis voor verdere onderwijskundige vernieuwing en basis
voor fusie.

Startsituatie:
Doelstelling:
Resultaten:

1987-2007

Avans Hogeschool (Hoger beroepsonderwijs)
Ik ben begonnen als praktijkdocent en doorgegroeid naar afdelingsleider,
adjunct-directeur en directeur. Docent en manager in de alle geledingen.
Sinds 1998 officieel full-time manager. Omdat ik het leuk vind om daarnaast
zelf direct onderwijs te verzorgen, ben ik dat elk jaar een beetje blijven doen.
Enkele topics uit bij Avans waren:
2000-2007 Academie voor ICT en Media (AIM)
Oprichter en directielid van deze succesvolle faculteit.
1997-1999 Adviseur college van bestuur Hogeschool Brabant
1998-2001 Oprichten en leiden van twee HEAO’s in België
1997-2000 Opleidingshoofd deeltijd
1993-1999 Oprichter en hoofd Masteropleidingen (MSc)
1989-1994 Stage/afstudeercoördinator HEAO-Breda
1988-1995 Vakgroepvoorzitter Informatica

Overig
Hele Carrière

1992-1999
1984-1987

Participatie/voorzitter in overlegorganen, bijvoorbeeld: Human Capital Gro
Logistiek, Platform beta-techniek, HBO-I platform, Roozz, Koers-VO,
werkgroeplid Commissie Dijsselbloem, etc...
Projectleider (vaak voor bouwprojecten of kwaliteitszorg)
Auditor, Examinator, Auteur, etc...
Interimmanager, bijvoorbeeld bij NCOI
Consultant via eigen bedrijf (TOAV B.V., zie boven).
Destijds vooral ICT, informatieplanning, samenwerkingsverbanden en fusies.
Bedrijfsleven:
Als ICT'er werkzaam voor Philips Eindhoven (logistiek), Dienst Informatie
Verwerking (ziekenhuisautomatisering) en de Universiteit van Tilburg.

Opleidingen
Continu:

Vele cursussen.
Meest recent: Management devellopmenttraject , Financiën in het VO,
Master Verandermanagement, Leiderschap en onderwijsmanagement.
Belangrijkste diploma’s:
2011-2013:
Leergang Enneagram, over leiderschap en psychologie (Collins, Hudson).
1991-1995:
Doctoraal Economie, bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde,
Universiteit van Tilburg.
1993-1994:
Pedagogisch didactische aantekening via Katholieke Leergangen (Fontys).
1988-1989:
Post academische opleiding Bestuurlijke Informatiekunde (Universiteit van
Utrecht ism de Rijks Universiteit Groningen).
1985:
Post academische opleiding Informatieanalyse en logistiek (Philips ism
Technische Universiteit Eindhoven).
1981-1984:
Hogere Informatica Opleiding (HIO, hbo). Thans: Fontys, te Eindhoven.
1974-1979:
VWO, Atheneum-B. Onze Lieve Vrouwe Lyceum, te Breda.

Nevenfuncties, Overigen
Heden
2003-2008
1987-2014
1987-1993
1968-1992

Zie boven: commissaris Woonvizier en bestuurvoorzitter onderwijscoöperatie
Nederland en Techniek-mbo.
Lid resonantiecommissie RK Hogeschool voor Wetenschap en Kunst te België.
Lector in R.K. kerk.
Lid en daarna voorzitter (regionale) Kerk en Samenleving en diaconie.
Lid Stichting Scouting Michael.
Stichtingsbestuur 1982-1992, waarvan ruim vijf jaar als voorzitter 1986-1992.

