Persoonlijke gegevens

Werkervaring

Telefoon: 030-2427682
E-mailadres: m.wertheim@zienindeklas.nl

2020
Onderwijskundig adviseur/Interim IBer bij ZIEN in de Klas
- Interim IB, orthopedagogische begeleiding/advies,
Handelingsgerichte diagnostiek, coaching,
onderwijsbegeleiding

Opleidingen
2008-2010
Lerarenopleiding Frans 2e graads aan Hogeschool van
Amsterdam Propedeuse behaald in 2009
1999-2006
Pedagogische Wetenschappen, richting Orthopedagogiek
(specialisatie onderwijsleerproblemen), aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, Basisaantekening
Psychodiagnostiek. Propedeuse behaald in 2000

Trainingen en cursussen
2010- heden
Verscheidenheid van congressen en symposia bezocht,
voornamelijk met betrekking tot Passend Onderwijs
2019
WISC-V-NL conversietraining, vanuit de Pearson Academy
2014
●
●

Cursus Intelligentieonderzoek bij kinderen en
adolescenten, van GIPT-PAO
Training Zelf Plannen, training voor jongeren met
ADHD, van Lannoo Campus

2011-2012
Cursus Gedragsmanagement in de klas, van GITP-PAO
2010
●
●

Training van Instituut voor Kanjertrainingen
(www.kanjertraining.nl)
Training Handelingsgericht werken

2018-2019
Gedragswetenschapper/zorgcoördinator op het Purmer
College te Amsterdam.
Werkzaamheden: Verantwoordelijke voor in- en uitstroom
van de leerlingen; het ontvangen en analyseren van
dossiergegevens betreffende aanmelding; in afstemming
met de leerling en betrokkenen bepalen van het
uitstroomperspectief; het onderzoeken van
ondersteuningsbehoeften van de leerling en het mede
opstellen en bepalen van passende interventies;
verantwoordelijke voor het ontwikkelingsperspectief ofwel
het OPP (regiefunctie), bieden werkbegeleiding; consultatie
en advies; het planmatige, cyclische en resultaatgericht
werken ontwikkelen, contacten met externen, voorzitter
van de Commissie van Begeleiding; deelname MT.
2010-2018
Orthopedagoog op RK Scholengemeenschap Thamen te
Uithoorn.
Werkzaamheden: Diagnostiek/HGD; opstellen OPP’s
(regiefunctie); verantwoordelijke voor doorverwijzen;
deelname aan MDO’s en ZAT (voorzitter); het handelings-,
resultaatgericht en cyclisch werken versterken en
ondersteunen; samenwerken externen, workshops en
trainingen geven; vormgeven van het zorgbeleid
(Trajectvoorziening opzetten) en aansturen zorgteam.
2009-2010: Docent Frans op het Niftarlake College te
Maarssen, scholengemeenschap voor Mavo, Havo en VWO.
3 eigen brugklassen van Mavo t/m VWO niveau en 10 uur
p.w. deelname in het zorgteam.
2008-2009 Pedagogische ondersteuning e
 n ondersteuning
schoolpsycholoog: SO De Pionier, de Bascule
2007-2008: Ontwikkelingswerk in Uganda
2005-2006: Pedagogische ondersteuning en ondersteuning
van schoolpsycholoog op SO De Pionier: school voor
speciaal onderwijs, verbonden aan de Bascule.

