
Personalia

Naam Maja Zuiderveld
Adres  Laan van het Kinholt 629 

7823 GP Emmen
Telefoon 0591-610571 / 06-11360147
E-mail maja@bureaudrbij.nl
Geboortedatum 30 januari 1973, Emmen
Nationaliteit   Nederlandse 
Rijbewijs AM-A-B-T

Curriculum Vitae

Opleidingen 

2017-2017 PreMaster pedagogiek en onderwijskunde / RUG Groningen
2015-2016 Schoolleidersopleiding Vakbekwaam NHL / Stenden
2005-2006 Opleiding adjunct directeur primair onderwijs NES / Ocom
2002-2003  M.B.O. Opleiding Servicemedewerker ICT  

(door Gildevaart Nieuwegein op Drenthe College (15 maanden) 
kader verbeteren ICT vaardigheden onderwijspersoneel)

1990-1995  P.A.B.O., Hogeschool Drenthe te Emmen  
Met het predikaat (speciale waardering) voor mijn  
praktische afstudeeropdracht (een serie  
leseenheden geschiedenis voor  
groep 8 met als invalshoek  
kunst en cultuur)

1985-1990 H.A.V.O., GSG te Emmen 

↓  relevante 
werkervaring 
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↑

Relevante  
werkervaring

2021-heden  Eigenaar Bureau d’r Bij, onderwijsontwikkeling & begeleiding
2018-2020  Senior adviseur onderwijs, Cedin onderwijs & jeugdzorg,  

expertisegebieden: kwaliteitszorg, leiding & management,  
burgerschap, asielzoekers en nieuwkomers

2016-2018  Locatieleider Expertisecentrum Anderstaligen 
(-> per 20-01-2018 excellente school geworden)

2012-2018  Locatieleider, locatie Hesselanden 2012 start “nieuwe” school, 
teamleiding en onderwijskundige leiding alsmede taken intern 
begeleider, onderwijskundige inzet ook op expertisecentrum 
anderstaligen

2011-2012  Samenwerkingsverband, consultatiegroep, schoolbegeleider 
leerlingenzorg (11 scholen)

2010-2011  o.b.s. De Runde, Emmercompascuum, analyseren en herstruc-
tureren leerlingenzorg (deeltijd), coaching intern begeleider

2009-2010  AZC school de Kleurdoos, Emmen, veranderingstraject 
 leerlingenzorg (in het kader van een zwakke beoordeling  
Inspectie van het Onderwijs, juni 2009, deeltijd)

2008-2010  Intern begeleider, o.b.s. De Klobbestoek, Klazienaveen  
opzetten goede zorgstructuur (deeltijd)

2003-2011  Intern begeleider, o.b.s. De Brink  
Het coördineren van de leerlingenzorg in de breedste zin van 
het woord. Ism de directie vormgeven aan het onderwijskundig 
proces binnen de school. Het opzetten en bewaken van een 
goede zorgstructuur. Het vastleggen van deze structuur in een 
zorgplan. Begeleiding van leerkrachten bij hun zorgleerlingen. 

2000-2003 Groepsleerkracht groep 5, o.b.s.  De Brink
1997-2000 Groepsleerkracht groep 4/5 ,o.b.s.  De Eekharst
1996-1997  Groepsleerkracht groep 4/5, o.b.s.  De Eekharst 

(deeltijd, 20 uur plus aanvulling: invalleerkracht)
1995 Reizen en werken in Australië, 5 maanden
1995  Invalleerkracht openbaar basisonderwijs groep 1 tot en met 8, 

tevens speciaal en voorgezet speciaal onderwijs  
(voor moeilijk lerende kinderen) 

  (1995-2018 alles in dienst van openbaar onderwijs  
Gemeente Emmen)

↓  neven 
activiteiten
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Neven 
activiteiten 

2021-heden  Stichting IQ+, voorzitter werkgroep VGHB  
(vele gezichten van hoogbegaafdheid; migranten- en  
nieuwkomerskinderen met HB)

2020-2022  ICDI, bestuurssecretaris  
(International Child Development Initiatives)

2018-2020  Voor RAN (radicalisation awareness network) en Europese 
Unie internationale activiteiten ter verbetering onderwijs aan  
doelgroep vluchtelingen, asielzoekers (Warschau, Lissabon,  
Cyprus, Athene)

2017-2018  Lid TOGETHER, interdisciplinaire werkgroep voor jeugd- en 
gezondheidszorg aan vluchtelingen

2014-heden  Masterclasses (RUG, Master Ethics of Education) en  
presen taties aan bredere doelgroep in en om onderwijs  
(GGD, Kinderopvang, Pabo) leren en leven in asiel / onderwijs 
aan nieuwkomers / aan doelgroep kinderen van uitgeproce-
deerde asielzoekers

Cursussen /  
trainingen

2013 Covey 7 habits voor leidinggevenden (training CPS)
2012 Intensieve training Socratisch Coachen 
2011  Studiereis Finland en aanvraag Europese financiering   
2009-2010 Cursus opbrengstgericht werken voor intern begeleiders
2009-2010  Train-de-trainer respectvol en weerbaar communiceren 
2008-2010 Daltoncursus “gevorderd”   
2007 Cursus kindpsychiatrische beelden  
2005  5 bijeenkomsten: de intern begeleider als coach  
 
 
Karakterschets  Gedreven, enthousiast, vriendelijk, duidelijk, direct,  

betrokken, kritisch, levensgenieter 

Kernkwaliteiten  Vermogen tot mondeling uitdrukken (ook in het Engels)
 Analytisch vermogen
 Actief en empatisch luisteren
 Zicht op grotere gehelen, in staat om structuren te ontdekken
 Ga in intermenselijk contact uit van kwaliteit en kracht  
↓  & meer
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Geniet van  Koken, tafelen, wijn, speciaal bier 
 Mensen
 Sporten (met name hardlopen en bokszaktraining)
 Lezen
 Reizen
 Rust (met een boek, in de tuin, mijmerend)

Referenties 
 Dhr. B. Maas, The Black Box, 06-24258248
  Mw. B. Bakker, PO-Raad, dossier nieuwkomers  

en LOWAN, 06-52858732

Nieuwsgierig naar wat Bureau d’r Bij voor jou en jouw team kan betekenen?
Neem contact op! Of kijk voor meer informatie op www.bureaudrbij.nl


