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Werkervaring:
Sinds 1 april 2015 werkzaam als zelfstandig adviseur zorg en veiligheid in en om het onderwijs. Werkervaring:
 Ruim 3 jaar ondersteuner integratie so-sbo-bao voor PO-Raad / NCOJ
 3½ jaar ambassadeur sociale veiligheid voor Stichting School en Veiligheid
 4 jaar expert Passend onderwijs voor de PO-raad
 Ruim 19 jaar adviseur onderwijs, jeugdzorg en veiligheid bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 1½ jaar ambassadeur Veilige Publieke Taak Onderwijs (PO)
 1 jaar projectleider Samenwerking Onderwijs en Jeugdzorg bij de VOG (nu MO-groep)
 3½ jaar projectleider Bij de les Blijven (preventie beginnend schoolverzuim) in Amsterdam-West
 2 jaar consulent Veilige School voor de Hogeschool van Amsterdam), o.a. VIOS-project
 3 jaar docent onderwijskunde / methoden & technieken van onderzoek bij Hogeschool van Amsterdam
 3 jaar ambtelijk secretaris Landelijke Coördinatie Commissie nascholingscursussen voor docenten lichamelijke
opvoeding in Zelfverdediging voor meisjes / jongens
 2½ jaar onderzoeker voor de gemeente Amsterdam nascholing zelfverdediging voor meisjes
 2½ jaar wetenschappelijk medewerker Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam
Opleiding:
 Master of Education; Grootstedelijk Onderwijs- en Jeugdbeleid, Universiteit van Nottingham
 Hogere Kaderopleiding Pedagogiek, Hogeschool van Amsterdam
 Andragologie, Universiteit van Amsterdam
 2 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam
Recente activiteiten:
 Ondersteunen scholen en samenwerkingsverbanden bij initiatieven tot integratie so-sbo-bao
 Evalueren preventieve inzet ten behoeve van Jeugd in de gemeente Assen
 Bijdragen aan materialen ten behoeve van klassenmanagement en omgaan met complex gedrag
 Ontwikkelen van een audit sociale veiligheid, aanvullend op RI&E, voor Digitaal Veiligheidsvolgsysteem
 Ondersteunen van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen bij afstemming met (jeugd)zorg
 Ontwikkelen van handreiking voor Signalering en aanpak van Veiligheid en Leefstijlrisico’s in het HBO
 Begeleiden van initiatieven voor online hulp en begeleiding in het MBO
 Bijdragen aan de Week van Kinderen Veilig en de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik
 Ontwikkelen van richtlijnen voor de vergroting van de kwaliteit van de zorg in en om de school
 Bijdragen aan publicaties over aansluiting passend onderwijs en Transitie jeugdzorg
 Bijdragen aan het instrumentarium passend onderwijs van de PO-raad
 Onderzoek onder PABO’s en VO-lerarenopleidingen naar aandacht voor signalering en preventie Huiselijk geweld en
kindermishandeling in de opleidingen
 Bijdragen aan MATRA-project Schoolveiligheid in Roemenië; bevorderen van samenwerking tussen scholen en politie
 Presentaties en workshops over onderwijs, zorg en veiligheid op conferenties, studiedagen, enz.
Enkele recente publicaties:
 ‘Ondersteuningstoewijzing in de praktijk’, PO-Raad, Utrecht, 2015
 ‘Model Veiligheidsplan voor PO en VO’, Stichting School & Veiligheid, Utrecht, 2015
 ‘De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de ondersteuningsroute van het PO’, Utrecht, 2015, NJi

‘Matrix doorgaande lijnen passend onderwijs en jeugdhulp’, voor OCW en VWS, Utrecht, 2014
 ‘Naar een scenario voor ondersteuningstoewijzing in het samenwerkingsverband’, voor de PO-raad, Utrecht, 2013

‘Handreiking voor signalering en begeleiding van veiligheids- en leefstijlrisico’s in het HBO’, ’s-Hertogenbosch, 2013

‘Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT’, Utrecht, 2011, NJi
Nevenactiviteiten:
 Voorzitter Bestuur van het ‘Platform Jongens in Balans’
 Coördinator Klachtencommissie ‘Rots en Water’, Gudaku Instituut

