
Curriculum Vitae  Gert van der Rhee 

Curriculum Vitae 
Personalia 
Naam     Gerrit van der Rhee 

Roepnaam    Gert 

Adres     Klapperdijk 33 

Postcode en Woonplaats  8191 AC  Wapenveld 

Telefoon privé    038-4478508 

Telefoon mobiel   06-81152125 

E-mailadres    info@conscientia-onderwijsadvies.nl 

Nationaliteit    Nederlandse 

Geboortedatum   21 februari 1967 

Geslacht    mannelijk 

Gezinssituatie    Gehuwd, vader van drie (volwassen)kinderen en een   

    pleegkind 

Godsdienstige overtuiging  Belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland 

Opleidingen 
Havo     Scholengemeenschap Guido de Brès 

     1979-1985 

Pabo     Christelijke Hogeschool De Driestar 

     1985-1989 

Hoger Sociaal Agogisch  Christelijke Hogeschool De Driestar 

Onderwijs (MO-a)   1988-1990 

Opleiding aspirant schoolleider Christelijke Hogeschool De Driestar 

1990-1991 

Hogere Kaderopleiding  Hogeschool Holland te Diemen 

Pedagogiek (MO-b)    1990-1992 

Pedagogische Wetenschappen Vrije Universiteit te Amsterdam 

(Doctoraal)    1992-1994 

Psychodiagnostisch onderzoek  Vrije Universiteit in samenwerking met 

(Doctoraal)    Peadologisch Instituut te Duivendrecht 

     1992-1994 

Financieel Management  Hogeschool Utrecht 

     1995-1996 

Extern Vertrouwenspersoon  PPSI / School en Veiligheid 

2012 

Assessor Competentie Thermometer Competentie Thermometer B.V. 

2012 

Leergang Bestuurlijk Leidinggeven Verus 

     2015-2016 

Masterclass CU   2016-2017; afgerond als winnaar van de Masterclass Award 
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Werkervaring 
Zelfstandig Onderwijsadviseur  Consciëntia Onderwijsadvies 

     1 januari 2016; deeltijdbetrekking 

Naast mijn betrekking als bestuurder van De Drieslag ben ik als zelfstandig adviseur werkzaam bij 

verbetertrajecten van scholen, coaching en begeleiding van directeuren en onderwijsgevend personeel. 

Tevens is interim werk verricht en ben ik werkzaam als extern vertrouwenspersoon. 

 

Voorzitter College van Bestuur Stichting Hervormde Scholen en kindcentra De Drieslag te 

Barneveld 

     1 maart 2015-heden; deeltijdbetrekking 

Met een specifieke opdracht voor twee jaar ben ik in 2015 en 2016 werkzaam geweest als voorzitter van 

een eenhoofdig College van Bestuur. In deze periode is er strategisch beleid opgesteld dat momenteel in 

uitvoering is. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de directie structuur en er vindt integratie van de 

kindcentra plaats binnen het onderwijs van De Drieslag. Daarnaast is de overgang van een 

vrijwilligersbestuur naar een professioneel College van Bestuur met Raad van Toezicht geïmplementeerd. In 

december 2016 heeft de Raad van Toezicht mij gevraagd in vast dienstverband te treden. Als voorzitter van 

het College van Bestuur geef ik directe aansturing aan de algemeen directeur en daarmee aan deze 

organisatie. De Drieslag biedt op zeven scholen onderwijs en kinderopvang vanuit een geïntegreerde 

leerlijn van 0 - 12 jaar. 

 

Senior Onderwijsadviseur  Centraal Nederland 

     2012-2015 

Bij Centraal Nederland ben ik werkzaam op het gebied van Management & Organisatie. Daarbij ben ik 

teamleider van het project “Kleine Scholen, Grote Kansen”. Kleine scholen worden begeleid op het gebied 

van onderwijskwaliteit, didactiek en financiën.  

Er zijn diverse scholen begeleid van een aangepast toezichtarrangement naar een regulier 

toezichtarrangement. 

Op interim basis is in het cursusjaar 2013-2015 een managementteam van een basisschool met 300 

leerlingen aangestuurd. Op deze basisschool is de directeur vervangen en is de kracht van het 

managementteam ingezet om de school verder te helpen. 

Tevens houd ik me bezig met coaching en begeleiding van leerkrachten en directeuren en het begeleiden 

van besturen en toezichthouders. Daarbij gaat het om het vorm en inhoud geven aan veranderprocessen. 

Van mei 2013 tot en met juli 2014 ben ik interim-directeur op een school voor speciaal basisonderwijs 

geweest. In deze periode is een reorganisatie uitgevoerd, een samenwerkingsverband afgebouwd en een 

fusie voorbereid die per 1 augustus is gerealiseerd. Tevens is de personele bezetting en de financiële 

huishouding op orde gebracht. Er zijn diverse onderwijsarrangementen opgesteld en ten behoeve van de 

scholen in de markt gezet. Het samenwerkingsverband ‘oude stijl’ is omgebouwd en opgegaan in het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Tevens is het voorzitterschap van de Permanente Commissie 

Leerlingenzorg door mij ingevuld. 

Naast het adviseren van besturen ben ik als projectleider bezig met de transitie van de jeugdzorg. We 

bewegen ons daarbij op het snijvlak van passend onderwijs en jeugdhulpverlening. 

 

Algemeen Directeur en  PCPO Dronten en Stichting Codenz 

Voorzitter College van Bestuur  2009-2011 
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Als algemeen directeur ben ik integraal verantwoordelijk geweest voor beleid en uitvoering van het 

onderwijs op de christelijke basisscholen in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Deze scholen hadden in 

totaal ongeveer 1700 leerlingen. 

 Op 1 januari 2012 is PCPO Dronten gefuseerd met PCBO Zeewolde. Tevens is gekozen voor een 

ander bestuursmodel met een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

Met de fusie is de stichting Codenz ontstaan met negen christelijke basisscholen in Biddinghuizen, Dronten, 

Swifterbant en Zeewolde met in totaal ongeveer 2300 leerlingen. Als eenhoofdig College van Bestuur heb ik 

leidinggegeven aan deze organisatie. 

 

 

Algemeen Directeur   Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 

     2006-2009 

Bovenschool Manager   Federatie Veluwezoom & IJsselstreek    

     2004-2006 

In deze jaren heb ik in nauwe samenwerking met een collega bovenschools manager vorm en inhoud 

kunnen geven aan de nauwe samenwerking binnen de federatie, waarbij we ons vooral gericht hebben op 

de domeinen personeel en financiën. 

 

Meerschools directeur   Wesseldijkschool en Goede Herderschool 

Basisonderwijs    te Wapenveld 

     2003-2006 

Na vertrek van de directeur van de Goede Herderschool heeft het bestuur van de scholen te Wapenveld me 

verzocht de leiding te nemen van beide scholen. De scholen hebben in deze periode het project “Anders 

Adaptief” gedraaid. 

 

Directeur basisonderwijs  Wesseldijkschool te Wapenveld 

     1995-2003 

Vanuit mijn ervaring in het speciaal onderwijs en mijn orthopedagogische achtergrond heb ik met het team 

de school mogen bouwen in de richting van steeds meer passend onderwijs voor kinderen met individuele 

gaven en talenten. Daarnaast heb ik mijn lesgevende kwaliteiten kunnen uitbouwen. 

 

Leerkracht speciaal onderwijs  De Wijngaard te Barendrecht 

     1991-1995 

In deze periode heb ik me op theoretisch gebied geschoold. Daarnaast was ik in staat de theoretische 

kennis te toetsen in midden- en bovenbouwgroepen op deze school voor speciaal onderwijs. Mijn 

lesgevende werkzaamheden lagen vooral bij moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden. Daarnaast heb ik een rol vervuld in de totstandkoming van ambulante 

begeleiding. 

 

Leerkracht basisonderwijs  Jacobus Koelmanschool te Krimpen a.d IJssel 

     1989-1991 

Als afgestudeerde leerkracht heb ik in deze jaren mijn eerste schreden gezet in het onderwijs. 

 

Relevante nevenactiviteiten 
• Gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Heerde; 2014 tot heden. 
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• Lid Rekenkamercommissie Gemeente Heerde; 2014 tot heden. 

• Voorzitter Auditcommissie en Commissie Samenleving Gemeente Heerde; 2015 tot heden. 

• Landelijke werkgroep ontwikkeling Arbo catalogus. Binnen de federatie hebben we beleid ontwikkeld 

op het gebied van Arbo. Het Vervangingsfonds heeft me gevraagd als vertegenwoordiger van het 

basisonderwijs mee te werken aan de totstandkoming van een Arbo catalogus voor het primair 

onderwijs. Hierbinnen heb ik als voorzitter gefungeerd. De catalogus is medio 2009 opgeleverd.  

• Bestuurslid WSNS verband Dronten van 2010-2013. 

• Bestuurslid WSNS verband De Brug. Van 2007-2010 ben ik bestuurslid van dit samenwerkingsverband.  

• Stuurgroep WSNS De Brug. Van 1996 tot 2001 was ik lid van de stuurgroep. Daarbij had ik de directe 

verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vakgroep “remedial teachers”. 

 

 

 

 

 

 

 

“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er één te blijven als je groot wordt.” 

Pablo Picasso 
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