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Werkervaring
Opleidingen
2016
Coachingsopleiding ‘365 dagen succesvol’
2005-2007
Post HBO Speciaal Onderwijs, specialisatie Interne
Begeleiding Fontys Hogescholen, Utrecht
2002-2003
Post HBO Magistrum Middenmanagement Fontys
Hogescholen, Utrecht
1993-1997
PABO, Hogeschool Domstad, Utrecht

Quotes uit evaluaties
●
●
●

●
●

Claudy is erg kundig, communiceert helder en is
betrouwbaar in de samenwerking.
Claudy is goed in staat om snel vertrouwen te
winnen en het gezamenlijke belang centraal te
zetten.
Claudy is een fijn mens met oog, oor en hart
voor zowel de organisatie, de collega’s als de
leerlingen. Ze werkt snel en efficiënt en denkt in
kansen en mogelijkheden.
Claudy weet goed de vertaling te maken van
theorie naar de praktijk.
Zeer ervaren onderwijsprofessional die elk
probleem als een interessante uitdaging
benadert.

maart 2017-heden
● Onderwijskundig adviseur / Interim
IB/zorgcoördinator bij ZIEN in de Klas
Op verschillende scholen en bij schoolbesturen tbv
kwaliteitsverbetering, zowel op regulier als S(B)O.
2012-heden
● Auteur/Redacteur bij De Educatieve
Uitgeversgroep.
Ontwikkelen van de boekenserie ‘Snap je Kind’.
2011-2016
● Intern Begeleider bij KBS Hof ter Weide Utrecht
Invoeren en borgen van handelingsgericht werken, team
begeleiden naar opbrengstgericht denken en werken.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie
van een nieuw onderwijsconcept, professionaliseren van
de zorgstructuur.
2008-2011
● Intern Begeleider SBO de Wissel, Houten
Verantwoordelijk voor de invoering van
handelingsgericht werken, het invoeren van
ontwikkelingsperspectieven voor alle leerlingen en
overgang naar het VO.
2008-2011
● Adviseur Primair en Voortgezet Onderwijs bij
Stichting Beroepskwaliteit Leraren
(Onderwijscoöperatie), Utrecht.
Leerkrachten en teams inspireren tot professionalisering
en bekwaamheidsontwikkeling d.m.v. schoolbezoeken en
organiseren van workshops en onderwijscafés.
2006
● Interim Intern Begeleider Barbaraschool, Bunnik
Professionaliseren van de zorgstructuur om de benodigde
kwaliteitsslag te realiseren.
2001-2008
● BAO St. Nicolaas, Odijk
Groepsleerkracht bovenbouw, intern begeleider en
sova-trainer. Sociale vaardigheidstraining ontwikkeld en
geïmplementeerd op meerdere scholen.
1997-2000
BAO St. Nicolaas, Odijk
Groepsleerkracht en leerkracht Plusgroep.

