Curriculum Vitae
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info@simonetraint.nl

Opleiding:
Afgeronde studies:





HSA Alkmaar

Coachingsopleiding, inclusief certificaat teamcaoch- HSA-groep, 2007
PABO Amsterdam

Urgentie-opleiding, afdeling Montessori, 1995
Universiteit van Amsterdam

Spaanse Taal-en Letterkunde en Latijns Amerikakunde, 1991
Maurick College Vught

VWO, 1985

Een greep uit gevolgde cursussen, trainingen, seminars, modulen:




















Own your rank -Tweedaagse leiderschapstraining (Academie voor organisatiecultuur), 2019
Teken je gesprek, 2019
Effectieve samenwerking (ICM), 2018
Veranderingsprocessen begeleiden (Plan B), 2018
Train de trainerdag Werkvormen en Intervisie (olv Els van Leeuwen), 2017
Module 365 dagen succesvol, 2016
Leren zichtbaar maken (congres John Hattie), 2014
Effectieve feedback (workshop John Hattie), 2014
Train de Trainer: ontwerpen trainingen (Karin de Galan), 2012 en 2013
Werken met groepsplannen en ontwikkelingsperspectief (Driestar), 2012
Handelingsgericht werken Train de trainer (Noëlle Pameijer), 2011
Handelingsgericht werken in schoolteams (Noëlle Pameijer), 2010
Begeleiding veranderingsprocessen in teams (5D/Maria Asberg), 2010
Teamcoaching en communicatie (HsA/ Maria Asberg), 2009
School Video Interactie begeleiding (CPS/Christine Brons), 2008
Ja-Maar -communicatie (B. Gunster), 2007
Organisatieontwikkeling (D. Ofman), 2006
Training en communicatie (HSA-groep), 2006
Communicatie (ABC), 2004 / Coaching LIO-studenten (UvA), 2000 / Effectief vergaderen
(ABC), 1999 / Klassenmanagement (ABC), 1998 /Zelfstandig werken (ABC), 1998

Publicaties:
 Meester in de klas, 2018, ISBN 9789491757600. 3e druk juli 2018
 Arrangeer samen. Instondo, 2015. ISBN 9789491725517. 4e druk 2017
 Handelingsgericht werken in de praktijk. JSW januari 2014 en JSW februari 2014
 Handelingsgericht werken in de praktijk. www.wij-leren.nl 2015.
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Werkervaring
Sinds 1 augustus 2016:
Zelfstandig onderwijsadviseur, coach en trainer, auteur, interim-directeur en invalleerkracht.
Gast-docent Minor Passend Onderwijs Inholland, sectie pedagogiek: 2017 en 2018.
Met en op tientallen scholen (zie de website voor specificatie):
Coaching on the job van directeuren, leerkrachten en intern begeleiders
Teamcoaching van schoolteams, MT’s en ondersteuning van nieuwe
ondersteuningsstructuren
Teamnascholingen en trainingen
Bij samenwerkingsverbanden PPO regio Leiden en Passend Onderwijs IJmond:
Vanaf juni 2014 tot nu:
 Senior trainer en adviseur HGW
o Adviseren directie van het samenwerkingsverband
o Trainen van de adviseurs en onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband
op hun handelingsgerichte kennis en vaardigheden
o Inzet om Handelingsgericht werken en arrangeren te implementeren en het
samenwerken met leerkrachten, leerlingen en ouders te versterken, binnen de
scholen van de samenwerkingsverbanden
o Adviseren projecten binnen de samenwerkingsverbanden, zoals training
leerkrachten Jonge Kind, specifiek mbt kinderen uit risico-situaties
o Gast-docent in de cursus Jonge Kind
Voor een uitgebreide beschrijving van opdrachten, opdrachtgevers, reviews en werkwijze verwijs ik u
naar de website www.simonetraint.nl en naar mijn Linkedinprofiel.
Bij OOG onderwijs en jeugd en de Inschool Academie:
van 1 september 2010-juli 2016:

Adviseur, coach en (HGW-)trainer binnen verschillende samenwerkingsverbanden, o.a. swv
Passage ’s Hertogenbosch, swv Amstelland Zuid en de Ronde Venen en swv PPO Leiden.

Adviseur, coach en (HGW-)trainer van schoolteams en directeuren

Individuele coachingstrajecten directeuren, intern begeleiders en leerkrachten

Individuele coachingstrajecten adviseurs Passend Onderwijs en schoolbegeleiders

Trainer van verschillende IB-netwerken

Trainer van diverse managementteams

Trainer van multidisciplinaire zorgteams

Trainer van bovenschoolse begeleiders en adviseurs Passend Onderwijs

Spreker en workshopleider op studiedagen en conferenties

Docent en ontwikkelaar aan de Post-HBO-opleiding voor intern begeleiders en
schoolleiders
Vóór OOG onderwijs en jeugd en de Inschool Academie:
Augustus 2003 – 2010 Samenwerkingsverbanden Amsterdam West, Oost en Zuid:
Uitvoerend, meewerkend teamleider Consulenten Onderwijs binnen de genoemde
samenwerkingsverbanden.

Begeleiding, advisering, scholing en coaching van directies, intern
begeleiders, teams en schoolbestuurders.

Hoofdthema’s: onderwijs- en zorg; visieontwikkeling; communicatie en
schoolontwikkeling.

Subthema’s: o.a. omgaan met gedragsproblemen, handelingsgericht werken,
verbetering van pedagogisch klimaat, beter contact met ouders, het geven en
ontvangen van feedback, het vergroten van eigenaarschap (team en
kinderen), betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, ‘hoe maak ik van
mijn team een groep samenwerkende professionals’, het opzetten van
effectieve onderwijsondersteuningsstructuren.

2

Augustus 2002 – augustus 2003 Zorgplatform West/OOG Onderwijs en
Jeugd/Samenwerkingsverband Amsterdam West:
medewerker helpdesk, veldonderzoek en ondersteuning van directies bao en sbo
Januari 2001 – augustus 2002 Basisschool De Evenaar, Amsterdam
Adjunct-directeur op een school zonder directeur:

leiding geven en bouwen aan een schoolteam in crisistijd
Augustus 1995 – januari 2001 Montessorischool de Pinksterbloem, Amsterdam:
bovenbouwleerkracht en bouwcoördinator

lesgeven aan een combinatiegroep 6,7,8

coördineren van de bovenbouw

begeleiden van nieuwe leerkrachten en stagiaires
1987-1995 gecombineerde banen

Docent flamencodans en uitvoerend danseres met de verantwoordelijkheid voor de
planning, de coördinatie en de leerlingenadministratie

Docent Spaans (aan de UvA -Faculteit Europese Studies-, in buurthuizen, aan de
volksuniversiteit, op de School voor Toerisme)

Tolk/vertaler Spaans (o.a. Max Havelaar)

Schoonmaakster
Motto’s:
Als je geen deel bent van de oplossing, ben je een deel van het probleem.
Als je niet in het veld staat, krijg je zeker niet de bal!
Opperen in plaats van mopperen.
Uit het CV van OOG onderwijs en jeugd:
Simone werkte vanaf 1 september 2002 bij OOG onderwijs en jeugd. Tevens is zij als trainer en
coach verbonden geweest als ontwikkelaar en docent aan de Inschool Academie.
Zij heeft vanaf 1990 ruime werkervaring opgedaan binnen verschillende typen onderwijs en is sinds
2002 actief als adviseur, coach en trainer van (netwerken van) directeuren, intern begeleiders,
schoolteams en bovenschoolse teams van orthopedagogen, psychologen en ambulante
onderwijsbegeleiders.
Simone is een door Noëlle Pameijer gecertificeerde HGW-en HGA-trainer.
Binnen OOG en Inschool hield Simone zich zowel in een aansturende als in een uitvoerende rol
bezig met onderwijsontwikkeling.
Haar aanpak kenmerkt zich door de kwaliteit van haar aandacht, haar scherpe oplossingsgerichte
analyses, haar positieve energie en humor, en de kennis van zaken waarmee zij met collega’s en
klanten samenwerkt. Haar talent is dat zij theorie schijnbaar moeiteloos vertaalt naar de praktijk en
mensen in beweging brengt.
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