
Overige onderwijsinstellingen 

 

 Basisschool Het Veldhuis te De Meern i.o.v. Eduniek te Maartensdijk: Training 

‘missie – visie’ (2007) 

 Bloom, Communicatie met zorg te Sassenheim: Verhuur accommodatie (2007 – 

heden) 

 Boerhave administratieve opleidingen te Gouda: Training ‘Gezond werken op 

kantoor’ (1994) 

 Bohn Stafleu van Loghum te Houten:  

 Workshop 'Activerend opleiden' (2006 – 2011) 

 Workshop ‘Werken met beelden’ (2009 - 2010) 

 Bright Alley Knowledge & Learning te Utrecht: Inhoudelijke consultancy voor de e-

learningmodule ergonomie (2014) 

 Centrum voor Leermiddelenstudie Utrecht (CLU) te Utrecht:  

 Workshop 'Oog voor talenten (MI)' (2008) 

 Workshop ‘Differentiëren’ (2006) 

 Workshop ‘Motivatie en drijfveren’ (2004 - 2006) 

 Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ (1995 - 2003) 

 CNV Onderwijs te Zoetermeer i.o.v. FLOAT opleidingspartners BV te Doorn: 

Ontwikkeling 3-daagse training over Arbo en veiligheid, training ‘Arbozorg’, 

ontwikkeling inhoud en materiaal voor de workshop ‘Arbozorg voor MR-leden’, 

ontwikkeling lesmateriaal en docentenhandleiding voor de training ‘Arbozorg in het 

onderwijs’ (2002 – 2007) 

 Gilde Opleidingen te Venlo: Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ (2002) 

 GSG Leo Vroman te Gouda: Coaching docenten bij ontwerpen van een workshop of 

training of de toepassing van activerend opleiden door middel van lesbezoek (2010) 

 Instituut voor Toegepaste Voorlichtingskunde (ITV) te Wageningen: Workshop 

'Activerend opleiden' (2000) 

 ISBW te Zaltbommel:  

 Training 'Activerend opleiden' (2009 – 2010) 

 Training ‘Timemanagement’ (2006 – 2010)  

 Training ‘Praktisch leiding geven (2009) 

 Training ‘Persoonlijke Effectiviteit’ (2008) 

 Training ‘Persoonlijke Vorming en Prestatie’ (2007) 

 Training ‘Assertiviteit’ (2005) 

 Training ‘Emotionele intelligentie’ (2004) 

 IVIO te Amersfoort / Lelystad: Workshop 'Activerend opleiden' (2007) 

 Kaleos Educatie te Rotterdam i.o.v. IVIO te Amersfoort: Workshop ‘Motivatie en 

drijfveren’, voor docenten NT-2 van (2006 - 2008) 

 Kenniscentrum PMLF, op diverse plaatsen: Workshop ‘Motivatie en drijfveren’ (2008) 

 KPC groep te Den Bosch, voor het jaarlijkse NVDV congres voor docenten verzorging: 

Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ (2002) 

 Minckelersschool te Hilversum i.o.v. Eduniek te Maartensdijk: Training ‘Missie – 

visie’ (2006) 

 NBPO te Tiel: 

 Workshop ‘Activerend opleiden’ en plenaire lezing ‘Brein en leren’ (2013) 



 Coaching docenten bij ontwerpen van een workshop of training of de 

toepassing van activerend opleiden door middel van lesbezoek (2013) 

 Ontwikkeling Basistraining Professional Organizer (2012 – 2013) 

 Workshop 'Oog voor talenten (MI)' (2009) 

 Workshop ‘Creatief denken’ (2009) 

 Nederlandse Vereniging voor Preventie en GVO (NVPG) te Utrecht voor het 

jaarlijkse GVO-congres: Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ (2002) 

 NSOH te Amsterdam / Utrecht: Training ‘Gezondheidsbevordering op de Werkplek’ 

(1999)  

 Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) te Amsterdam: 

 Medisch Cursorisch onderwijs voor Algemeen Militair Arts: onderwerpen 

Verzuim, Re-integratie, beroepsziekten en Klachten Arm, Nek Schouder (2002 

– heden) 

 Medisch Cursorisch onderwijs voor Verzekeringsartsen: onderwerp Verzuim 

en verzuimbeleid (2010 - heden) 

 Workshop ‘Feedback geven voor praktijkopleiders’ (2015) 

 Workshop ‘Stijlen van leidinggeven voor praktijkopleiders’ (2014) 

 Workshop ‘Leerstijlen voor praktijkopleiders’ (2011 en 2012) 

 Studiedag ‘Accent op interactie’ (2009) 

 Workshop ‘Creatief denken’ (2009) 

 Studiedag ‘Activeren opleiden (2008) 

 Training ‘Psychische klachten’ (2003 – 2009) 

 Project PACT samenwerking bedrijfsartsen en specialisten (2003 – 2004) 

 NVvO, Werkgroep Gezondheidszorg te Driebergen: Workshop 'Didactische 

spelvormen en IJsbrekers’ (2002) 

 OSR Juridische opleidingen te Utrecht: Workshop ‘Motivatie en drijfveren’ (2007) 

 Regionaal Instituut Zwemonderwijs Opleidingen (RIZO) te Rotterdam:  

 Uitvoeren van beroepsopleiding tot zwemonderwijzer (1989 – 2011) 

 Spelontwerp en spelleiding voor de opleiding tot zwemonderwijzer (1991) 

 Salto scholen te Eindhoven: Schrijven van een projectplan 'Salto gezond in beweging' 

met vragenlijstonderzoek (2015) 

 Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) te Enschede:  

 Onderzoek naar de effecten van ingezet beleid voor Jeugd in Beweging (JiB), 

project: “Leerlingen regelen het zelf” (2000) 

 Organisatie en uitvoering van werkconferentie, thema: LO2 (1999) 

 Stichting Vakopleiding Tabaksdetailhandel (SVT) te Zoetermeer: Spelontwerp en 

spelleiding voor de beurs ‘Tabak Plus’ (1997) 

 Stoc, opleidingsinstituut voor zorg, wonen en welzijn te Bunnik: Workshop 'Didactische 

spelvormen en IJsbrekers’ tijdens de jaarlijkse docentendag (2003) 

 TNO Arbeid te Hoofddorp: Training ‘Gezondheidsbevordering op de Werkplek’ voor 

opleiding tot Arts Arbeid en Gezondheid (1999) 

 Trimbosch Instituut te Utrecht: Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ 

(1999) 

 Vakopleiding Transport & Logistiek (VT&L) te Alphen aan den Rijn: Training 

‘Werkplekinstructeur’ (2002) 

 VDKVO te Brussel: Workshop ‘Activerend opleiden’ (2014) 



 Vereniging van Opleidingsinstituten voor Zwemonderwijzers (VOZ)  

 Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ (1999) 

 Ontwikkelen van lesmateriaal met een docentenhandleiding voor trainingen 

(1999) 

 Spelontwerp en spelleiding (1998) 

 

 

 


