CURRICULUM VITAE
Marjo Rengers
Opleidingen







2012-2014
2003-2005
1988-1992
1985-1987
1979-1982
1974-1979

Master Social Work
HBO Creatieve therapie
HBO Pedagogische academie
HBO Creatieve handvaardigheid
HBO Lerarenopleiding
HAVO /Atheneum

NHL/Hanze Groningen
CHN Leeuwarden
NHL Leeuwarden
Kaderopleiding Drachten
Ubbo Emmius Leeuwarden
csg Oostergo te Dokkum

diploma 2014
diploma 2005
diploma 1992
diploma 1987
tekenen & handvaardigheid
diploma 1979

Supervisietraject registratie
Omgaan met rouw en verlies
Bejegening met de Axenroos
Mediation en conflicthantering
Familie- en organisatieopstellingen
Leerlingcoaching
Law of attraction
Oplossingsgericht werken
Cursus Human Dynamics
Cursus INK model
Cursus Collegiale visitatie
Cursus Schrijven van methoden

Supervisor Celine Schweizer
Nascholing bij Helios therapie SRVB
Workshop via Noloc
Scholing CIVAS Instituut Haarlem (diploma)
Scholing CIVAS Instituut Haarlem (diploma)
In company osg Piter Jelles Leeuwarden (certificaat)
Seminar Tom de Kok Den Haag
Congres Onderwijsadviesbureau Kobalt
In company osg Piter Jelles Leeuwarden
In company osg Piter Jelles Leeuwarden
In company osg Piter Jelles Leeuwarden
Uitgeverij Edu-actief Meppel

Cursussen













2011
2011
2011
2010
2009
2007
2007
2007
2005
2003
2002
2001

Werkervaring


2008-heden

Osg. Piter Jelles Service Bureau te Leeuwarden
PROJECTLEIDER



2006-heden

leiding geven aan de ontwikkeling en implementatie van Maatschappelijke stages op
de diverse locaties van scholengemeenschap Piter Jelles

Praktijk Lifemaster te Leeuwarden (www.lifemaster.nl)
THERAPEUT/TRAINER

freelance

trainen, coachen, counselen, begeleiden en behandelen van cliënten en
groepen



2001- heden AUTEUR



2007- heden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden afdeling Educatie en communicatie

freelance

ONTWIKKELAAR



1992-heden

schrijven en structureren van de leerlijn Sociale competentie uit de methode PrOmotie
voor praktijkonderwijs voor uitgeverij Edu-Actief te Meppel

opzetten en begeleiden minortraject startbekwaamheid VMBO Pabo 4
ontwikkelen diagnostische, kennis- en praktijktoetsen Pabo 1 BV

DOCENT

ontwikkelen en doceren hoorcolleges en workshops Beeldende vorming Pabo 1 en
Verkorte route

MINORDESKUNDIGE

ontwikkelen en begeleiden minortrajecten VMBO in Pabo 4

SUPERVISOR

vormgeven en begeleiden van groepssupervisie aan studenten Pabo 4

ASSESSOR

afnemen assessments bij studenten Pabo 1-4

TUTOR

studiebegeleiding en tutoring studenten Verkorte Pabo

Osg. Piter Jelles afdeling praktijkonderwijs (v.h. voortgezet speciaal onderwijs) te Leeuwarden
ONTWIKKELAAR

vernieuwingen initiëren en implementeren
onderzoeken integratie onderwijs en zorg
lesprogramma's ontwikkelen
opstellen schooljaarplan en activiteitenplan
individuele leerlijnen uitzetten en ontwikkelplannen opstellen
sectorleerlijnen en werkplekstructuur uitzetten
individueel begeleiden leerlingen m.b.t. sociale competenties
voorzitten werkgroepen sectoroverleg
voorzitten diverse projectgroepen
coachen docenten en leerlingen
teamontwikkeling bevorderen
afstemmen onderwijsactiviteiten tussen deelscholen
externe contacten onderhouden en uitbreiden

CURRICULUM VITAE
Marjo Rengers
Project !mpulse Piter Jelles: ontwikkelen curriculum en onderwijsconcept
vernieuwingsonderwijs
Project 'de initiatiefrijke school': ontwikkelen curriculum en onderwijsconcept
8+ groep, samenwerkingsverband Proloog en osg Piter Jelles
INHOUDELIJK BEGELEIDER

didactisch
overleg met directie m.b.t. speerpunten didactisch beleid
opzetten structuur werk- en beleidsplannen
overleggen m.b.t. inhoud werk- en beleidsplannen
schrijven werk- en beleidsplannen
implementatie werk- en beleidsplannen
toetsing werk- en beleidsplannen aan basisvorming en streefdoelen
actualiseren werk- en beleidsplannen
pedagogisch
overleg met directie m.b.t. speerpunten pedagogisch beleid
opzetten structuur observatie- en registratieformulieren
overleggen m.b.t. inhoud observatie- en registratieformulieren
maken van observatie- en registratieformulieren
implementatie observatie- en registratieformulieren
toetsing opzet en structuur aan basisvorming en streefdoelen
actualiseren observaties en registraties
algemeen
overleg met directie m.b.t. speerpunten algemeen beleid
voorzitten werkgroepen
agenda opstellen voor de werkgroepen
tijdpad opstellen voor de werkgroepen
resultaten implementeren en presenteren in het team
workshops verzorgen

STAGEBEGELEIDER

plaatsing en begeleiding studenten PABO, SPH en MBO- SPW en CT

MENTOR

intake, coachings- en counselingsgesprekken
doceren en begeleiden leerlingen m.b.t. persoonlijkheidsontwikkeling

DOCENT BV

doceren en begeleiden leerlingen m.b.t. beeldende activiteiten

DOCENT AVO

doceren en en begeleiden leerlingen m.b.t. alfabetisering

DOCENT INTERNE STAGES

begeleiden, trainen en certificeren leerlingen sectie zorg en welzijn



1992-1992

Goudenregenschool te Leeuwarden
LEERKRACHT
groep 1/2 en groep 7/8



1991-1992

Peuterspeelzaal Montessori te Leeuwarden
GROEPSLEIDSTER

Lidmaatschappen






20122006200620061999-2004



1997-1999

LID OC
LID FVB
LID NVBT
LID INK
LID SAR
LID MR
LID PMR
LID PROJECTGROEP

Master Social Work, Hanze hogeschool Groningen en NHL Leeuwarden
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie
werkgroep Kwaliteitszorg PJ breed
locatie praktijkonderwijs (schooladviesraad)
Piter Jelles breed (medezeggenschapsraad)
Piter Jelles breed (personeelsgeleding medezeggenschapsraad)
pilotproject zorgverbreding in opdracht van het Samenwerkingsverband NW-Friesland,
i.s.m. het AOC, en LWOO Piter Jelles

Computerkennis

Windows, Word, internet, e-mail, PowerPoint, Frontpage

Interesses

politiek, psychologie, filosofie, schilderen, handvaardigheid, vormgeving, public relations,
lezen, schrijven, muziek

