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Jennifer Rosalie Nicole Wessels Boer – Barelds
Adres
Postcode
Woonplaats
Mobiel
E-mail
Geboortedatum
Nationaliteit
Burgerlijke staat

: Schiphorsterweg 20
: 7966 AC
: De Schiphorst
: 06 21 854 856
: wesselsboer@gmail.com
: 30 augustus 1980
: Nederlandse
: Gehuwd, 2 kinderen

Goed leiderschap betekent voor mij kwaliteit leveren in zowel leiden, coachen als managen.
Onderscheid maken tussen deze drie competenties maakt mij een zelfbewuste leider en helpt mij
situationeel de goede keuzes te maken. Hoe ik de petten draag binnen de dagelijkse onderwijspraktijk
beschrijf ik in mijn persoonlijke visie op leiderschap (zie bijlage).

Werkervaring
2016-heden
Locatieleider Groene Welle Hardenberg
Verantwoordelijk voor de mbo opleidingen Loonwerk, Paraveterinair, Dierverzorging, Veehouderij,
Groenvoorziening, Varkenshouderij en Zorgbedrijf verzorgd door 30 OP en OOP collegae.
Verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van de beroepsgerichte leerweg vmbo Groen van het
Vechtdal College verzorgd door een team van vijf collegae.
Managementportefeuille Groene Welle bestaande uit: Innovatie, ICT, Professionalisering,
Examinering, Opleiden in de School , Nederlands, Engels, Burgerschap, Rekenen, Exact, Doorstromen
en op inhoudsniveau de opleidingen Veehouderij.
Binnen 2GROEN verantwoordelijk voor de thema’s AVO, Keuzedelen en de opleidingen Veehouderij.
Werkveldleider 4GROEN Paard. Werkend aan uniformering van onderwijsinhoud en afstemming van
examinering richting de HKS tezamen met docenten vanuit vijf AOC’s en acht onderwijslocaties.
Werkend aan profilering van de locatie binnen de regio door het onderhouden en uitbouwen van een
netwerk bestaande uit onderwijs, gemeente en bedrijfsleven.
Voorzitter of lid van diverse werkgroepen waaronder:
Examencommissie (v.a. 2013)
Groen Consortium Aeres (v.a. 2015)
Besturenoverleg Opleidingsscholen Windesheim (v.a. 2015)
Vechtdal Academie

Werkgroep Herziening mbo (v.a. 2014)
Werkgroep Logistiek (v.a. 2015)
Platform Natuurlijke Veehouderij
Ondernemershuis Hardenberg

2013-2016
Teamleider met directietaken Groene Welle Zwolle
Toegevoegd aan de directeur mbo & vo als sparringpartner en om taken over te nemen.
Mede vormgevend aan inrichting, uitvoering en evaluatie van het onderwijsproces en op basis van het
strategisch beleidsplan mede verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit, de ontwikkeling,
optimalisering en vernieuwing van het onderwijs.
Verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de beleidsterreinen Kwaliteit, Examinering,
Professionalisering en de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving.
Sparringpartner en adviserend over de inrichting van de organisatie inclusief logistiek, helpend aan
het inzichtelijk maken van de formatiebehoefte en totstandkoming van diverse begrotingen.
Lid MT en een actieve bijdrage leverend aan een veilig pedagogisch- en werkklimaat met een
werkbare overlegstructuur.
Coaching van locatieleider Hardenberg en vaksectievoorzitter veehouderij. Intervisiebegeleider van
functioneel leidinggevenden.

Voorzitter of lid van diverse werkgroepen waaronder:
Werkgroep Verkorten en Intensiveren
Werkgroep Passend onderwijs
Werkgroep Bring Your Own Device
Praktijkgericht onderzoek in het mbo (AOC Raad)
2009-2013
Verantwoordelijk voor;

2005 –2009
Wiskunde

Stuurgroep Opleiden in de School
Werkgroep Doorlopende leerlijnen
Werkveldgroep 4GROEN
Diverse VSV projecten (Zwolse 8)

Teamleider mbo Hippische opleidingen Groene Welle Zwolle
Beleid, implementatie van onderwijsontwikkelingen en onderwijsuitvoering.
Personeel, formatieverdeling en roostering
Beheer van praktijklocaties
Budgetbeheer, relatiebeheer en PR

Engels

Nederlands

Docent vmbo & mbo Groene Welle Zwolle
Beroepsgericht

Opleidingen
2014-heden
Inhoud:

2013-2014
2001-2005
1996-1999

NSO-CNA Leiderschapsacademie
Strategie en organisatieontwerp
Kwaliteitszorg in de breedste zin
Veranderen en innoveren
Stuurkunst
Hogeschool Windesheim
Stenden Hogeschool
Terra MBO Meppel

Master of Educational Management
Leidinggeven aan leren
Bedrijfsvoering
Leiderschap
Meesterproef i.o.v. Marijke Lingsma
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
Pabo Meppel
Veehouderij & Paardenhouderij

Trainingen
Onderwijskundig Leiderschap
Human Dynamics
Leiden van Intervisie

Assessor
Outcome based learning
Time- & Emailmanagement

Auditor
Deep democracy
Oplossingsgericht werken

Nevenactiviteiten
Vanaf april 2017
2016-heden
2013-2016
2014
2010-2013

NSO-CNA Leiderschapsacademie
Docent Opleiding Middenmanagement
Initiatiefnemer Literair café
Secretaris Stichting Live in Meppel
Driedaags stadsfestival met klassiek concert, kinderfestival en popconcert
Lid Ouderraad CBS Het Stadskwartier
Lid Oudercommissie & Centrale Oudercommissie Speelwerk Kinderopvang

Profiel
Ik ben positief ingesteld, houd van humor en geniet van het leven. Dit doe ik door plezier te hebben in
mijn werk, te lezen en activiteiten te ondernemen met mijn gezin of vrienden. Mijn passie voor
onderwijs, praktische instelling en leergierigheid maken dat ik anderen motiveer om zichzelf te willen
ontwikkelen. Ik vind het belangrijk om ieders verwachtingen te bespreken en leerdoelen te formuleren.
Hiermee investeer ik tevens in het vergroten van het zelfreflecterend vermogen. Ook het creëren van
inspirerende contexten draagt hieraan bij en hierbij vind ik het leuk om creatief mee te denken zo dat
we medewerkers motiveren extra kleur te geven aan het werken met de student. Collegae beschrijven
mij als iemand die integer is, open en duidelijk.

