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Opleidingen

Talentbegeleider 2018 - 2019
Novilo, Utrecht
Cum Laude

Master Special Educational Needs, Leraar
Speciaal Onderwijs, afstudeerrichting
‘Gedragsspecialist’

2010 - 2012

Hogeschool Fontys, Tilburg
Cum Laude

Vakdiploma ‘Leergang bewegingsonderwijs
via Pabo’

feb. 2007 - aug. 2007

Marnix Academie, Utrecht

Bachelor of Education, Leraar Basisonderwijs 2004 - 2007
Marnix Academie, Utrecht

MBO Onderwijsassistent, niveau 4 2001 - 2004
ROC ASA, Hoogsticht, Utrecht

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 1997 - 2001
Heerenlanden College, Leerdam

Werkervaring

Bovenschools Talentbegeleider 2018 - heden
De Stroming, Woudrichem, L11, werktijdfactor 0,4125
Samen met een collega heb ik in 2018 - in de rol van Bovenschools 
Talentbegeleider - ‘Talentgroep De Stroming’ mogen opzetten en -starten. 
Talentgroep De Stroming is een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde 
leerlingen, waar intensieve begeleiding geboden wordt op niveau IV 
(intensivering van de basisondersteuning op schoolniveau), volgens het 
Levensvaardighedenmodel. Gedurende 1 dag per week geef ik les aan één 
van de bovenschoolse Talentgroepen. De overige werkdag heb ik ambulante 
taken. Ik ben tevens verantwoordelijk voor alle schriftelijke verslaglegging en 
communicatie vanuit Talentgroep De Stroming.

Gedragsspecialist Support4Kids 2012 - heden
Zelfstandige, Babyloniënbroek
Support4Kids is een praktijk voor oplossingsgerichte (gedrags)begeleiding en 
coaching, voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar. 
Van 2012 tot heden heb ik - naast mijn baan in het onderwijs - 1 à 2 dagen per 
week in en aan mijn eigen praktijk gewerkt. Hier heb ik te maken met sterk 
wisselende cliëntsituaties en onderhoud diverse samenwerkingsrelaties, onder 
andere met ouders en verzorgers, de peuterspeelzaal, (voor)school en overige 
externe instanties. Zaken waar ik mij voornamelijk mee bezighoud zijn 
faalangstreductietraining, rouw- en verliesbegeleiding, ondersteuning van 
hoogbegaafde kinderen, begeleiding van ‘twice exceptionals’ (kinderen met 
een combinatie van kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- 
en/of gedragsproblemen) en opvoedingsvraagstukken vanuit ouder/
verzorgers. 

Schrijven van artikelen voor magazine
Gifted@248

jun. 2019 - heden

248media
Sinds 2019 schrijf ik artikelen voor magazine Gifted@248, een tijdschrift over 
(hoog)begaafde kinderen. Gifted@248 brengt met name kinderen onder de 
aandacht die begeleiding nodig hebben bij het in de wereld zetten van hun 
begaafdheid, intensiteit en creativiteit, zodat zij voldoende uitdaging ervaren 

mailto:alieboll@outlook.com
https://www.support4kids.nl/


en onderpresteren vermeden wordt. 

Leerkracht Speciale Leergroep en
plusgroepen

feb. 2011 - aug. 2018

Het Fundament, Genderen
Op Het Fundament ben ik werkzaam geweest als leerkracht van de ‘Speciale 
Leergroep’, een groep voor leerlingen met een onderwijsachterstand van 16 
onderwijsmaanden of meer. Ik heb gewerkt met kinderen met een 
benedengemiddelde intelligentie, autisme spectrum stoornis, (ernstige 
enkelvoudige) dyslexie en diverse andere leer- en gedragsproblemen.
Daarnaast ben ik betrokken geweest bij het opzetten en draaien van 2 
plusgroepen en het verzorgen van OPP-begeleiding, gericht op het behalen 
van een uitstroomniveau, passend bij de mogelijkheden van de individuele 
leerling. Tevens was ik lid van het Ondersteuningsteam (zorg) en functioneerde 
ik als MR-lid.

Leerkracht Basisonderwijs jul. 2007 - jan. 2011
CBS Ichthus – Julianaschool, Leerdam
Op de Julianaschool heb ik gewerkt als groepsleerkracht van groep 5/6, 
groep 7, groep 6/8 en groep 6/7. Daarnaast verzorgde ik sociale 
vaardigheidstrainingen en was ondersteunend lid van het Zorgteam.

Vakkenvuller & caissière - bijbaan naast mijn
studie

sep. 2000 - jul. 2007

Nettorama, Leerdam

Overige praktijkervaring

Mede oprichter ‘Denktank onderwijs’ & voorbereiden van- en deelname
aan de georganiseerde bijeenkomsten

Lid van de screeningscommissie voor toelating van leerlingen in
Talentgroep De Stroming + notulist

Lid van de sollicitatiecommissie, Talentgroep De Stroming, Woudrichem

Stagebegeleiding Onderwijsassistenten, PABO-studenten en Pedagogiek
studenten

Cursussen

3-daagse Specialisatiemodule
‘Dabrowskiaanse ontwikkeling’

dec. 2020

Novilo

3-daagse Specialisatiemodule ‘Prikkelkansen
- Dabrowski in de praktijk’

okt. 2020

Novilo

'Kijken naar en praten over kunst’ sep. 2020
Regioacademie Gorinchem

3-daagse Specialisatiemodule ‘Creatieve
begaafdheid’

nov. 2019

Novilo    

3-daagse Specialisatiemodule ‘Mindset’ sep. 2019
Novilo

‘Herhalingscursus Kinder EHBO’ jun. 2019
Oranje Kruis  



Volgen van extra kenniscolleges bij Novilo &
Levanimo  (3 uur per kenniscollege)

2019

Onderpresteren (Novilo)
Groep 3 - een hele uitdaging (Novilo)
Lichaamsbewustzijn (Novilo)
Leren filosoferen (Novilo)
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (Novilo)
Leven en leren - Habits of Mind (Novilo)
Creatieve begaafdheid (Novilo)
Speedlearning (Novilo)
Positieve psychologie - Positieve emoties (Levanimo)
Positieve psychologie - Flow & Engagement (Levanimo)
Positieve psychologie - Positieve relaties (Levanimo)
Positieve psychologie - Meaning / Betekenis (Levanimo)
Positieve psychologie - Prestaties (Levanimo)
PGB - Zorg voor hoogbegaafden (Novilo)

‘Kanjertraining - licentie C’ (= volledige
licentie A+B+C)

okt. 2018

Stichting Kanjertraining

‘Executieve functies’ apr. 2018
Avans+

‘Mindfulness in het onderwijs’ mrt. 2018
B-LifeFull

‘Rouw- en verliesverwerking bij kinderen’ mrt. 2018
In de Wolken

‘De 7 uitdagingen’ (onderwerp:
hoogbegaafdheid)

jan. 2018

Piex en Novilo

‘Basistraining MR’ jan. 2018
CNV Academie

‘Directe Instructie-model’ nov. 2017
Heutink Academie

‘Herhalingscursus Kinder EHBO’ jun. 2017
Oranje Kruis

‘Teach like a Champion’ & ‘EDI’
(teamscholing)

2017

CED-groep

‘Herhalingscursus Kinder EHBO’ jun. 2016
Oranje Kruis

‘Met Sprongen Vooruit groep 5&6’ mrt. 2016
Menne Instituut BV

‘Kanjertraining - licentie B’ jan. 2016
Stichting Kanjertraining

Cursus ‘Kinder EHBO en reanimatie’
(basiscursus, 3 avonden)

jun. 2015

Oranje Kruis

‘Coördinator meer- en hoogbegaafdheid’ jun. 2015
ECLG Leerlingenzorg



‘Kanjertraining - licentie A’ mei 2014
Stichting Kanjertraining

‘Sociale vaardigheids- en
assertiviteitstraining De Coole Kikker – train
de trainer’

okt. 2013

Gevolgd bij drs. A.D. Kooijman, Wassenaar

‘Mentoren Training’ sep. 2012
VPCO De Stroming

2-jarige training ‘Afstemming’ (onderwerp:
HGW)

mei 2010

NTO Effect

‘Mentorenopleiding in het kader van
Partnerschap in Opleiding en ontwikkeling’

mrt. 2010

Marnix Onderwijscentrum

‘Faalangst de baas met een training op
school’

mrt. 2008

Ortho Consult

‘Microsoft Excel 2003’ jan. 2008
MHR – architecten in leren

‘Met Sova aan de slag’ nov. 2007
 Rivierengebied Midden Nederland

Deelkwalificaties (extra behaald tijdens de
opleiding Onderwijsassistent)

jun. 2004

- Engels in het basisonderwijs
- Organiseren van een ouderavond 
- Engels 2
- Organisatorische vaardigheden 2
- Engels 3
- Methodische Vaardigheden 1
- Sociale Vaardigheden
- Organisatorische Vaardigheden 1
- Professionaliteit en Kwaliteitszorg
- Individu en Samenleving
- Mens, Arbeid en Samenleving
ROC ASA


