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Curriculum Vitae Mouris Boer en referenties –  2018  
 
 

  
Naam Mouris (Johannes Cornelis) Boer 
Geboortedatum 10 november 1978 
Adres Nijmansbos 7, 7543 GK  Enschede 
Telefoonnummer 06 – 23 03 81 82 
E-mail mouris@deonderwijsadviseur.nl 
Website  www.deonderwijsadviseur.nl 
LinkedIn Mouris Boer 
Burgerlijke staat Gehuwd, vader van drie dochters  
  
Profielkenmerken Strategisch  Gedreven 
 Toegankelijk    Maatschappelijk betrokken  
 Ondernemend   Verbindend  
 Eerlijk en betrouwbaar Onafhankelijk in denken en doen 
 Direct en doelgericht Loyaal 
 Accuraat en punctueel Doortastend  
 Humoristisch  Energiek  
Ervaring  

2017 – heden  
 
 
 
 
2015 – heden  

Raad van Toezicht VGPO De Oosthoek – lid 
Lid van de Raad van Toezicht en aspirant voorzitter van de RvT. De planning is om het 
voorzitterschap over te nemen van de periodiek aftredende voorzitter vanaf de zomer van 
2018.  
 
de Onderwijsadviseur – eigenaar 
de Onderwijsadviseur is een organisatieadviesbureau gericht op het voortgezet (speciaal) 
onderwijs en het praktijkonderwijs. De kernwaarden waar ik voor sta zijn: 

- Kwaliteit staat centraal: 
 Kwaliteit staat voorop, zowel vanuit de ogen van de  schoolorganisatie, 
de ketenpartners, de stakeholders en de  onderwijsinspectie 

- Leerlingen profiteren: 
 De dienstverlening is gericht op verbetering van het onderwijs, zodat 
 leerlingen goed toegerust worden op de vervolgbestemming  

- Teamleden profiteren: 
 De teamleden moeten profiteren van de ondersteuning, zodat zij 
 beter in staat zijn om het onderwijs te verzorgen zonder een verdere 
 verhoging van de werkdruk 

- Planmatig en doelgerichte advisering: 
 Ik werk planmatig en opbrengstgericht toe naar vooraf gestelde 
 doelen en communiceer over de voortgang met mijn opdrachtgevers 

2012 – 2015  Edunova – senior adviseur 
Adviesbureau gericht op innovatie in het voortgezet speciaal onderwijs en het 
praktijkonderwijs. Specialisatie in de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  
 

2007 – 2012 
 
2007 – 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 

LSG-Rentray Justitiële Jeugdinrichting Rekken (tegenwoordig Intermetzo) 
Diverse functies: 

- Schooldirecteur van de school binnen de jeugdgevangenis met circa 140 
gedetineerden. Onder andere verantwoordelijk voor het maken van een doorstart 
na de sluiting van de JJI op last van justitie wegens landelijke overcapaciteit binnen 
de JJI’s. Ik was penvoerder van het plan voor de doorstart en de noodzakelijke 
reorganisatie binnen het onderwijs. De reorganisatie heb ik succesvol 
doorgevoerd. 

- Projectleider van onder meer het invoeren van een leerlingvolgsysteem voor de 
diverse onderwijslocaties. 

- Leerkracht op de gesloten afdeling, de besloten afdeling en de open afdeling. 
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2003 – 2007  Het Mozaïek – Stichting Scholengroep Twente Speciaal (tegenwoordig Attendiz) 
Leerkracht in het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen met    
psychiatrische problematiek.  

2000 – 2003  Gbs De Fontein – VGPO De Oosthoek 
Leerkracht basisonderwijs. Vanwege de vuurwerkramp ben ik gaan wonen en werken in 
Enschede. 

Opleiding   
2011 – 2013  Post hbo Bedrijfskunde – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).  

Diploma behaald, cum laude geslaagd. Modules: 
‒ Integraal Management  
‒ Marketing 
‒ Financiën 
‒ Human resource management 
‒ Veranderkunde 
‒ Projectmanagement 
‒ Riskmanagement en financieel economische besturing 
‒ Procesmanagement en -optimalisatie 
‒ Management game: deelname aan een strategisch management spel met    

andere hogescholen. Winnaar in mijn poule. 

2011 – 2012  Projectmanagement, methodiek ProjectMatig Creëren – Phaos 
Certificaat behaald. Basiscursus in 2011 gevolgd en de projectleiders cursus in 2012. 
 

2008 Managementopleiding: Leidinggeven de verdieping – GITP 
Certificaat behaald. 
 

2004 – 2006  Master Special Educational Needs (SEN) – Hogeschool van Utrecht. 
Diploma behaald. Specialisatie ‘orthopedagogiek’ en ‘kinderen met gedrags- en      
ontwikkelingsstoornissen’. 
 

2001 Gesprekstechnieken – Open Universiteit Nederland 
Certificaat behaald.  
 

1996 – 2000  Pabo – Gereformeerde Hogeschool Zwolle 
Diploma behaald. 

  
Vrijwilligerswerk   

2015 – 2017  Lid beleidskerkenraad/moderamen – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede zuid  
2014 – 2017  Jeugdouderling – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede zuid 
2012 – 2016  Catecheet – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede zuid 
2008 – 2011 Voorzitter ouderraad kinderdagverblijf en bso – SKE Okidoki Enschede  
2008 – 2011  Ouderling – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede zuid 
2006 – 2008  Pastoraal bezoeker – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede zuid 
2002 – 2003  Bestuurssecretaris ChristenUnie – fractie Enschede  

Hobby’s 
 
 
 
 
Referenties 

Survivalrun (hardlopen met obstakels), wielrennen en mountainbiken; 
Daarnaast lees ik graag managementliteratuur; 
Ik ben veel bezig met conceptontwikkeling en het creëren van oplossingen voor 
(toekomstige) problemen in het onderwijs. 
 
Zie de volgende pagina’s voor referenties van onderstaande opdrachtgevers: 

- Mevrouw Jellema, Esloo College te Den Haag 
- Mevrouw Noorman, De Steiger te Groningen 
- Mevrouw Van Wel, ’t Kraaienest te Nootdorp 
- De heer Moerman, Koetsveldschool te Den Haag 
- Mevrouw Nijman, W.A. van Lieflandschool te Groningen 
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Referenties 
Mevr. S. Jellema 
Directeur 
Esloo College  
Den Haag 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Vanuit mijn functie als directeur van Praktijkschool Esloo College heb ik Mouris Boer leren 
kennen door zijn werk op meerdere PRO/VSO scholen. 
Met veel waardering heb ik de afgelopen maanden de werkzaamheden van Mouris Boer 
op Esloo College gevolgd. 
Mouris heeft zich laten zien in een complex verandertraject als een krachtige leider met 
een duidelijke missie en visie. 
Hij heeft het proces volledig zelfstandig begeleid in goed overleg met de directie en 
rekening houdend met de mogelijkheden en kwaliteiten van het team. 
De samenwerking met het team werd als zeer positief ervaren. De teamleden waren 
onder de indruk van zijn kennis over de onderwerpen en vaardigheden in het leiden van 
bijeenkomsten waar veel verschillende meningen samen moesten komen. 
Hij weet behendig om te gaan met tegenwind in een krachtenveld met veel 
uiteenlopende belangen op verschillende niveaus in de organisatie en daarbuiten. 
Door zijn inspanningen heeft hij zeer positief bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
Esloo College. Derhalve kan ik hem ook als een positieve referentie aangeven. 
  
Mocht u nog meer informatie over Mouris Boer willen hebben, dan ben ik altijd bereid 
die aan u te verstrekken. 
  
Hoogachtend, 
  
Sandra Jellema 
 
Esloo College 
Noordpolderkade 167 
2516 JE Den Haag 
070-7002500 
s.jellema@esloocollege.nl 

 
mevr. M. Noorman 
Directeur 
De Steiger  
Groningen 
 

 
Geachte lezer, 
 
(V)SO de Steiger in Groningen werkt al een aantal jaren, op projectbasis, samen met Mouris 
Boer. 
We hebben o.a. gewerkt aan het schoolplan en schoolontwikkeling. 
Deze werkzaamheden zijn steeds tot volle tevredenheid uitgevoerd. Dit kwam 
voornamelijk omdat Mouris kennis van zaken heeft, het proces goed in de gaten houdt, 
zijn afspraken nakomt en duidelijk uitleg geeft over de materie. 
Bovendien is hij is staat goede producten af te leveren en is hij op de hoogte van de 
onderwijsvernieuwing en. 
Mouris heeft meerdere trajecten op onze school uitgevoerd en hij liet daarbij zijn 
betrokkenheid zien bij het team en de doelgroep. 
Hij wil goed werk leveren en doet daar ook moeite voor. Hij gaat net zo lang door totdat er 
een oplossing gevonden is en alle partijen tevreden zijn.  
Kortom: we zijn erg tevreden over de samenwerking  
 
Met vriendelijke groet, 
Marja Noorman 
(V)SO De Steiger 
Koperstraat 4  
9743RW Groningen 
050-5752851 
m.noorman@noorderbasis.nl 
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mevr. I. Van Wel 
Directeur 
‘t Kraaienest  
Nootdorp 
 

Beste lezer, 
 
‘t Kraaienest is in augustus 2013 met een geheel nieuwe afdeling voor VSO-ZML gestart en 
heeft dit schooljaar haar eerste uitstromers richting Participatiebaan, beschut werk en 
dagbesteding. Mouris Boer heeft ons geholpen deze afdeling inhoudelijk op te zetten. 
Mouris heeft een helicopterview en kan op een strategische wijze het proces begeleiden 
en bewaken.  Mouris werkt resultaatgericht en effectief, maar gaat hierbij niet voorbij aan 
de ontwikkelsnelheid van de organisatie. Hij weet met zijn manier van werken op een zeer 
positieve, maar ook duidelijke wijze het team mee te nemen in de veranderingen. De visie 
en werkwijze die Mouris met ons heeft neergezet laat in de praktijk zien dat het werkt! De 
praktijklessen en stages staan stevig verankerd in een goed doordacht beleid en dat is 
zichtbaar voor de omgeving. Ook voor de directie is Mouris is goede sparringpartner: hij 
kan op diverse niveaus en manieren meedenken en feedback geven. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ingeborg van Wel 
Directeur ZML-school ’t Kraaienest 
Brasserskade 4 
2631 NC Nootdorp 
015-3109967 
ivwel@kraaienest.lucasonderwijs.nl  
 

 
 
Dhr. B. Moerman 
Directeur 
Koetsveldschool 
Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste lezer, 
 
De Koetsveldschool is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die zeer moeilijk 
leren. In het voortgezet speciaal onderwijs richten wij ons op de uitstroom richting wonen, 
werk en vrije tijd. Het is van belang dat ons onderwijs goed aansluit bij kansen en 
mogelijkheden van de leerlingen.  
 
Mouris Boer hebben wij benaderd om een audit uit te voeren op het onderdeel 
'praktijkvorming'. De audit bestond uit documentanalyse en interviews met verschillende 
collega's. De complexiteit van het onderwerp en de verschillende partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven van de praktijk, vroegen om een deskundige op het gebied van 
planmatig werken, procesmanagement en communicatie.  
 
Mouris Boer heeft de audit zeer gedegen uitgevoerd waarbij hij scherp was op de inhoud 
en inzicht toonde op het gebied van communicatie en organisatie. De audit heeft ons 
inzicht gegeven op ons huidige handelen en is tevens de aanzet geweest voor de 
ontwikkelagenda praktijkvorming.  
 
Bart Moerman 
Directeur 
 
Zwaardvegersgaarde 25 
2542 TC Den Haag 
070 3805139 
b.moerman@koetsveldschool.nl  
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Mevr. M. Nijman 
Adjunct-directeur 
W.A. van 
Lieflandschool 
Groningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte meneer, mevrouw, 
 
Ondergetekende is adjunct-directeur van de W.A. van Lieflandschool te Groningen. Het 
betreft een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ruim vijf jaar geleden is de school 
begonnen met een veranderingstraject waarbij dhr. M Boer praktisch vanaf het begin 
betrokken is geweest.  
Onder invloed van de naderende participatiewetgeving zag de school zich genoodzaakt 
haar traject van arbeidstoeleiding van een grote groep leerlingen te herzien. Dit hield een 
forse omwenteling in qua lesprogramma, stage-aanbod en contacten met leerwerk 
bedrijven. Het team moest voorbereid en geschoold worden op een volledig andere 
manier van werken.  
Het is evident dat ook het schoolplan onder invloed van hierboven genoemde ontwikkeling 
de nodige aanpassingen moest ondergaan. 
Mouris Boer heeft mij bij de hierboven genoemde stappen ondersteund. In zijn offerte gaf 
hij nauwkeurig aan wat zijn werkzaamheden zouden inhouden en welke resultaten en 
producten de school kon verwachten. De prijs / kwaliteit verhouding kan ik achteraf 
waarderen als uitstekend.  
Zijn kennis van zaken over arbeidstoeleiding van jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt was van grote waarde in het veranderingsproces. Een onderdeel van de 
opdracht was het schrijven van een kadernotitie arbeidstoeleiding ter aanvulling van het 
schoolplan. Het is een helder en goed leesbaar stuk geworden voorzien van een lessentabel 
per leerjaar.  
Mouris Boer heeft een teamvoorlichting gegeven over de invloed van de participatie 
wetgeving in combinatie met de toekomst van onze leerlingen. De boodschap die hij bracht 
was eenduidig; het roer moest om. Dat dit in eerste instantie tot discussies binnen het 
team leidde was voorzien en Mouris kon respectvol maar zonder twijfel aangeven welke 
richting het onderwijs diende te gaan en welke noodzakelijke stappen er gezet moesten 
worden.  
Mouris heeft het proces uitstekend begeleid en daar waar nodig bijgestuurd. Hij voelt goed 
aan waar in het proces er een versnelling of juist een vertraging moet worden ingelast. Op 
deze manier kan hij draagvlak binnen het team creëren.  Onze samenwerking kan ik 
kenschetsen als resultaatgericht en plezierig.  
Mocht u in een mondeling gesprek nog een toelichting wensen, dan ben ik hiertoe van 
harte bereid  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjan Nijman 
Adjunct-directeur W.A. van Lieflandschool Groningen 
Email:   s.m.nijman@o2g2nl  
Telefoon:  06 – 515 992 98 

 
Dhr. D. Rensen 
Directeur Piramide 
College 
Den Haag 
 

 
VSO De Piramide heeft in het schooljaar 2017-2018 intensief met Mouris Boer, de 
Onderwijsadviseur, samengewerkt aan het beschrijven en deels al implementeren van de 
arbeidsgerichte stroom binnen onze school. Mouris heeft ons hierbij uitstekend geholpen. 
Hij beschikt over een grondige en actuele kennis op onderwijskundig gebied en van de 
stand van de relevante wetgeving. Hij kan daardoor prima aangeven waar wel en waar niet 
de ruimte zit voor eigen beleid en welke keuzemogelijkheden er dan zijn. Zijn inzet is door 
ons lerarenteam zeer gewaardeerd omdat hij de leraren bij de verschillende stappen in het 
proces op een hele prettige en constructieve wijze wist te betrekken. De uitkomsten van 
het traject worden daardoor binnen ons team breed gedragen en worden inmiddels in 
onze schoolpraktijk verder ingevoerd. 
 
Dick Rensen 
Directeur SO-VSO De Piramide 
Piramide College 
Steenwijklaan 30 
2541 RL Den Haag 
Telefoon: 070-2181307 

 


