Persoonlijke gegevens

Werkervaring

Telefoon: 030-2437682
E-mailadres: j.kamp@zienindeklas.nl

Feb 2016 – Heden
ZIEN in de Klas, NVO Orthopedagoog-Generalist /
Onderwijsadviseur
- Interim-IB/Orthopedagoog op zowel reguliere
scholen als scholen voor speciaal basisonderwijs
- Interim Orthopedagoog op verschillende scholen
voor Voortgezet Onderwijs
- Het uitvoeren van psychologische onderzoeken en
handelingsgerichte diagnostiek in het
basisonderwijs, coachen van intern begeleiders en
leerkrachten, uitvoeren van arrangementen
- Regiebehandelaar Dyslexie en lid werkgroep
handelingsgerichte diagnostiek

Opleidingen
2018 - 2020
Postmaster-opleiding tot Orthopedagoog-Generalist
PDBO-Randstad, Amsterdam
inclusief Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie
BIG-nummer: 39928326731
2013-2015
Verkorte lerarenopleiding deeltijd
Marnix Academie, Utrecht
2012-2013
Master Orthopedagogiek, Werkveld Leerlingenzorg
Universiteit Utrecht
Basisaantekening psychodiagnostiek behaald
2008-2012
Bachelor Pedagogische Wetenschappen,
Minor Leerproblemen
Universiteit Utrecht

Quotes uit evaluaties
● De kernwaarden die Josje heeft laten zien, hebben een
absolute meerwaarde gehad op onze kwaliteitszorg. Door
haar transparante en kritische houding heeft zij niet alleen
het team goed begeleid en ondersteund in complexe
situaties, maar heeft zij ons ook nieuwe inzichten gebracht
die zowel het handelen op groep- als schoolniveau heeft
weten te versterken.
● Ze heeft het gedurfd om het veranderingstraject op mijn
school aan te gaan waarin we terug gaan naar de
bedoeling met daarbij de opdracht te zorgen voor het
ontwikkelen en borgen van kwaliteitsinstrumenten. Dit
vraagt veel flexibiliteit, openheid en transparantie en jezelf
kwetsbaar op durven stellen en kunnen schakelen op
verschillende niveaus. Ze heeft mijn goede gevoel over
haar voorafgaand aan de start van haar werkzaamheden
echt waargemaakt.
● In de communicatie met ouders en teamleden stelt Josje
zich steeds zeer correct op en komt afspraken na. Van
nature heeft ze een leergierige houding en pakt ze graag
nieuwe uitdagingen aan.

2014-2016
Medewerker Team Passend Onderwijs, ROC Nijmegen te
Nijmegen
● Begeleiding van studenten met gedragsstoornissen,
lichamelijke beperking of chronische ziekte
● Coaching van studenten en docenten in het onderwijs
en op stage
● Rondetafelgesprekken
● Intakes in het kader van de toelatingsprocedure
2013-2014
Orthopedagoog en ambulant begeleider,
Regionaal Expertise Centrum Vierland te Nijmegen
● Handelingsgericht onderzoeken en begeleiden van
leerlingen binnen het regulier onderwijs (VO/MBO)
● Individuele begeleiding
● Rondetafelgesprekken
● Observaties
● Coaching van docenten

