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W E R K E R VA R I N G

Orthopedagoog, Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam
FEBRUARI 2019 — HEDEN

Als orthopedagoog werk ik met kinderen binnen problematische leer- en opvoedsituaties. Ik adviseer
ouders over de opvoeding en begeleid kinderen wanneer de opvoeding of de ontwikkeling niet verloopt
zoals dit hoort. Ook verricht ik diagnostiek zoals het afnemen van onderzoeken over de intelligentie, naar
aandachtsfuncties of naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
• Kinderen met een verscheidenheid aan klachten behandelingen
• Kinderen zowel face-to-face als met behulp van e-Health behandelprogramma’s behandelen
• Kinderen individueel en in groepsverband behandeld
• Meehelpen bij de ontwikkeling van het nieuwe behandelaanbod
• Grote kennis van en ervaring opgedaan met CGT en EMDR
• Behandelprogramma’s ontwikkeld
• Het voeren van gesprekken met kinderen, ouders en de school
• Het zelfstandig opstellen en uitvoeren van handelingsplannen
• Verantwoordelijk voor verslaglegging
• Voorbereiden en uitvoeren van weerbaarheidstrainingen
• Vanuit een multidisciplinair verband samengewerkt
• Vormgegeven aan de multidisciplinaire manier van werken
Het mooiste vind ik het snelle schakelen binnen alle emoties van een kind. Door oplossingsgericht en tegelijk rustig
te blijven, voelen de kinderen zich eerder gezien.
Orthopedagoog, Speciaal onderwijs Onder de Zon, Utrecht
NOVEMBER 2014 — FEBRUARI 2019

Onderdeel geweest van een dynamisch team van leerkrachten, logopedisten en orthopedagogen. Alles om
ervoor te zorgen dat de kinderen naar school kunnen en zichzelf binnen hun eigen niveau kunnen blijven
ontwikkelen.
• Behandelplannen afgestemd met andere specialisten binnen mijn team
• Ouders betrokken bij de behandeling
• Het coördineren en aansturen van de studiebegeleiding en bijlessen
• Tweewekelijks overleg met mentoren
• Contact met externe specialisten en partners
• Inschattingen maken van crisissituaties op basis van ingebrachte casuïstiek
• Sociaal werkers ondersteunen en coachen bij crisis en meervoudige casuïstiek

• Kwaliteit van zorg bewaken
De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.
OPLEIDING

Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Utrecht, Utrecht
SEPTEMBER 2011 — SEPTEMBER 2015

Studieperiode waarin het in de basis ging over de gedragingen van de mens. Je leert te verklaren, onderzoeken
en na te denken over alles wat te maken heeft met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
- Bachelor Pedagogische wetenschappen - behaald
VWO diploma, Waardenburg, Utrecht
SEPTEMBER 2002 — JUNI 2007

VA A R D I G H E D E N

Communicatief sterk, goed luisteren,
stressbestendig, oplossingsgericht, doorzetter
S TA G E S

Orthopedagoog onder begeleiding, Praktijk P, Utrecht
SEPTEMBER 2009 — JUNI 2010

Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als orthopedagoog (onder supervisie).
• Behandelplannen afgestemd met andere specialisten binnen mijn team
• Ouders betrokken bij de behandeling
• Het coördineren en aansturen van de studiebegeleiding en bijlessen
• Tweewekelijks overleg met mentoren
• Contact met externe specialisten en partners
Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik zelfstandig als orthopedagoog werk.
CURSUSSEN

Multidisciplinair samenwerken, Communicatie Zorg
SEPTEMBER 2018 — OKTOBER 2018

Samenwerken met kinderen, UMC Utrecht
MEI 2017 — MEI 2017

Persoonlijke behandelplannen, Praktijk Voetje
MAART 2016 — MAART 2016

HOBBY'S

Wielrennen, theater, dansen en lezen
LINKS

Linkedin CV voorbeelden Maak dit CV

