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Curriculum Vitae 
 
Persoonlijke gegevens 
Achternaam    Schie van 
Voornamen   Anna Helena Maria 
Roepnaam   Anne-Lène  
Adres     Boekelerschoolpad 5 
Postcode en woonplaats 7548 AH Boekelo 
Telefoon mobiel                            06-42095488 
E-mail    mail@annelenevanschie.nl  
website                                           www.annelenevanschie.nl 
Geboortedatum  3 juni 1960  
Geboorteplaats                Almelo 
Burgerlijke staat   Getrouwd met Eric Muller 
Kinderen    Zoon van 24 en dochter van 22 jaar 
 
 
Heden  
Per 1 september 2015 ben ik gestart als zzp’er. Onderwijsadviseur jonge kind in Voor- en Vroegschoolse 
educatie. 
Het afgelopen jaar heb ik verschillende werkzaamheden uitgevoerd: 

- Invoeren VVE coach traject op de kinderopvang 
- Vanuit het VVE beleid een uitvoeringsagenda gemaakt in de gemeente Rijssen 
- Gastdocent bij ROC Aventus.  
- Het uitvoeren van een nulmeting 1-zorgroute voorschools voor Plein Midden Twente 

(samenwerkingsverband) in de gemeente Hengelo, gemeente Hof van Twente, gemeente 
Haaksbergen en gemeente Borne. 

- Trainingen verzorgd voor handelingsgericht werken in de voorschool. 
- Invoeren en implementeren VVE coach traject bij Stichting Pas Arnhem.  
- Invoeren VVE coach traject bij coördinator schakelklas Hengelo. 
- VVE proces coördinator bij de gemeente Oldenzaal en de gemeente Twenterand. 
- Implementatie Piramide van een aantal leidsters van kinderopvang/peuterspeelzaal.  
- Implementatie Piramide van leidsters bij de Peuterspeelzaalorganisatie Spring!  
- Het uitvoeren van nulmeting/quickscan voor VVE in de verschillende kinderopvangen in gemeenten 

Twenterand en Hengelo 
- Verbetertrajecten bij kinderopvang o.a. gericht op kwaliteitszorg 

 
 
Werkervaring 
2002 – sept 2015  
Onderwijsadviseur jonge kind gericht op Voor- en Vroegschoolse Educatie bij Expertis Onderwijsadviseurs te 
Hengelo.                                        
Werkzaamheden: 

- Procescoördinatie gemeentelijke VVE trajecten, voor en vroegschoolse educatie, waarbij vooral veel 
nadruk ligt op opbrengstgericht werken, de doorgaande lijn, ouderbeleid en de resultaatafspraken. 
Hieronder valt ook het participeren in werkgroepen over onder andere de doorgaande lijn. 
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- Procesmatig invoeren van opbrengstgericht werken bij verschillende peuterspeelzaalorganisaties. 
Dit door middel van begeleiding van het management. het ondersteunen van een stuurgroep, het 
geven van trainingen en het coachen van leidsters.  

- Het organiseren van conferenties over Integraal Kind Centra. 
- Projectleider Vversterk (landelijk project). Hierin stuurde ik trainers, het secretariaat en financiën 

aan. Dit project heeft 6 jaar geduurd.  
- Accountwerkzaamheden voor voorschoolse instellingen.  
- Het geven van Piramide trainingen aan leidsters en leerkrachten. 
- Het geven van feedback trainingen. 
- Het geven van management trainingen aan VVE organisaties.  
- Het implementeren van kwaliteitszorg van VVE bij gemeentes en peuterspeelzalen. 

 
1992 - 2002 
Ouder- en kindzorg verpleegkundige bij de Thuiszorg in Enschede - Haaksbergen. 
Werkzaamheden: 

- Cursussen geven aan ouders uit achterstandsgebieden (bv. Opvoeden Zo!).  
- Cursussen geven aan leidsters van de kinderopvang. 
- Preventieve ondersteuning aan ouders met jonge kinderen. 
- Leiden van consultatiebureaus. 
- Tijdelijk staffunctionaris.  

 
1986 - 1992  
Wijkverpleegkundige bij de Thuiszorg Enschede - Haaksbergen. 
Werkzaamheden:   
Het verzorgen van zieke cliënten aan huis en preventieve activiteiten gericht op jonge kinderen. 
 
1979 – 1981  
Receptioniste bij de gemeente Enschede. 
 
Cursussen en opleidingen  
 
2018 Tweedaagse training betrokkenheid, indicator van proceskwaliteit in de kinderopvang, BKK 
2018 gediplomeerd trainer, werken met baby’s van het Nederlands Jeugdinstituut. 
2016 hercertificering Piramide trainer, Cito 
2016 Gediplomeerd trainer basis training vier VVE  
2012 Gediplomeerd Hogere Management opleiding, Saxion Enschede . Afstudeeropdracht was een 
onderzoek, naar de succesfactoren van het samenwerken in een team. 
2010 Gediplomeerd projectmanager, ISES 
2009 Gecertificeerd Triple P niveau 2 en 3, Nederlands Jeugdinstituut  
2006 Geregistreerd trainer Vversterk, een landelijk stimuleringsproject, Sardes  
2006 Geregistreerd projectleider Vversterk, Sardes    
2004 Gecertificeerd teamcoach, School voor Coaching 
2002 Gediplomeerd trainer Piramide, Cito 
2000 Cursus gevolgd over zelfsturende teams, IVT 
1981-1986 Hoger Beroepsopleiding voor Verpleegkundige, Saxion Hengelo 
 
 


