CURRICULUM VITAE
Persoonsgegevens:
Naam:
Lucy Weenink
Voornamen:
Lucia Theodora Maria Josepha
Adres:
Pannerdensewaard 5, 6911 KM Pannerden
Telefoon:
06-44784327
E-mailadres:
weenink.lucy@gmail.com
Geboortedatum:
06 maart 1962
Burgerlijke staat:
ongehuwd
Persoonlijk profiel:
Mijn naam is Lucy Weenink en ik ben een gedreven coach die vanuit een onderwijs achtergrond
gekozen heeft om begeleiding te bieden aan hen die een ontwikkeling te gaan hebben. Intuïtief en
met gedegen opleidingen werk ik analytisch, in de context met de ander ten behoeve van zijn
voortgang.
Enthousiast, contactueel vaardig, flexibel, open, en een zelfstandige teamplayer kenmerken mij.
Mensen in hun kracht zetten maakt mij blij.
Werkervaring:
2000 – heden

2005 - 2010

2004 - 2005
2002 - 2004

1986 - 1991

1984 - 1986

1982 - 1983

1981 - 1982

Therapeut/Coach: Praktijk LucyWeenink
- Behandelen en begeleiding van kinderen en volwassenen bij
levensvraagstukken, verlies en rouw, fobieën, leer en
concentratieproblemen, syndromen, psychosomatische klachten,
relatieproblematiek en begeleiding naar ander werk of levensinvulling
Ambulant Begeleider “De Onderwijsspecialisten” te Arnhem, cluster lll
- adviseren en coachen van leerkrachten, directeuren en ouders.
- beantwoorden van vragen over onderwijs, opvoeding en
methodieken.
- onderhouden van contacten met samenwerkingsverbanden,
disciplines uit het veld, netwerkontwikkeling.
- maatschappelijke ontwikkelingen volgen.
- rapportages maken en leiden van vergaderingen.
Leerkracht ZML “de Lans” te Brummen, lesgeven door de hele school zowel
SO als VSO.
Leerkracht/coach in samenwerkingsproject zorg-onderwijs te Zutphen voor
laagfunctionerende kinderen,
- opzetten en uitvoeren geïntegreerde zorgonderwijs arrangementen.
- coachen van groepsleiding. .
Leerkracht Basisonderwijs op de “Tragellijn” te Lobith.
- leerkracht van diverse groepen.
- ontwikkelen nieuwe lesmethode groep 2-3
- ontwikkelen leesmethode inclusief uitgave en voorlichting op andere
scholen.
Leerkracht in een “1e klas dependance” “de Paddestoel” te Lobith
- lesgeven,
- organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.
- Uitgebreid contacten met zorg- en sociaalnetwerk.
Leerkracht / remedial teacher Basisonderwijs Stichting Katholiek
Onderwijs het Gelders- Eiland: “de Kleuterwaard” te Lobith.
- lesgeven anderstaligen leerlingen.
- opzetten orthotheek.
Leerkracht (invalkracht ) Diverse basisscholen
Leerkracht Anderstaligen Juvenaat Vormingscentrum te Zevenaar:
- lesgeven Nederlands aan anderstalige vrouwen.
- uitwerken lesmateriaal.

Opleidingen:
1990 - 1991
1982
1981

Intern begeleider te Doetinchem, Certificaat.
HBO diploma, volledige bevoegdheid lerares.
Kleuterleidster aan de Streekopleidingsschool te Arnhem

Cursussen en studies gevolgd om vaktechnische oplossingen te kunnen bieden aan
personen die dat nodig hebben:
2013
IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zelfstandig Ondernemerschap
2013
Opleiding Genezend tekenen te Zutphen. Basisjaar
2012
Persbericht schrijven, tweedagdelen workshop BDU Uitgevers
2012
Relatietherapie,bij-/nascholing op Hbo-niveau Relatietherapie
Wielwerk-Opleidingen te Culemborg.
2012
Workshop Stress te lijf, Jos Malherbe& Jan Blaauw, VitOrtho
2011 - 2012
Studie verlies en rouw, aan de HGU te Utrecht, Getuigschrift
2011
Auriculo, vasculair autonoom signaal en mudradynamische therapie.
2010 - 2011
Medische Basiskennis, Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem.
Diploma
2010
Mindfulness, Deelname bij Marisa Hoslet te België.
2009
Hotstone Massage” Trainingscentrum Sterren Massage De Vlierberg.
Markus C.E. Mittelstadt. Certificaat
2008 - 2009
Handelingsgericht werken, (HGPD) van zorg denken naar pedagogisch
optimisme.
2008
Integratie in de midden- en bovenbouw Hogeschool Utrecht. Bewijs van
deelname.
2008
De overgang van het BaO naar VO (regulier of speciaal) Hogeschool Utrecht.
Bewijs van deelname
2008
Sociaal Emotionele Ontwikkeling waaronder moeilijk gedrag in de groep,
Hogeschool Utrecht. Bewijs van deelname
2008
Kijken en Kiezen Drs. H.J. ten Cate en Trijntje de Wit- Gosker. Certificaat
2008
Schrijven gaat niet vanzelf” Hogeschool Utrecht, Bewijs van deelname.
2006
“Het welbevinden van een leerling met een verstandelijke handicap in het
reguliere onderwijs”. Hogeschool te Utrecht. Bewijs van deelname.
2006
“Denkvaardigheden” het bevorderen van de leerbaarheid. Hogeschool te
Utrecht. Bewijs van deelname
2006
“Hechtingsproblematiek” door J. Tinus, Hogeschool te Utrecht. Bewijs
van deelname
2002
Cursus “Ervaar het maar” methodische werkwijze voor begeleiding van
mensen met een ernstige meervoudige handicap. Thyra Koeleman. Bewijs
van deelname
2002
Werken met opvoedingsprogramma’s, methodiek Vlaskamp. Drs. M.H.
Nijland. Certificaat
1998
Touch for Health: opsporen en opheffen energieblokkades. I. II. en III.
1986
Engels in het Basis Onderwijs. Certificaat.
1985 - 1987
Speerpunt lezen. Certificaat
1983 - 1984
Bijscholingscursus "Anderstaligen" aan de K.P.A. te Nijmegen. Certificaat.
Communicatieve training:
2018
Effortless coaching: Moeiteloos leven en werken.
2008 - 2009
Diploma “Life Coach”, Health Balance Seminar & Coaching.
2008
2008

“Ja maar = Nee want”, aangeboden door Verenigde Arbeidsdeskundige
Compagnie, cursus
Oplossingsgericht coachen, Fontys OSO, cursus

Hobby’s:
Sporten, schilderen, Argentijnse tango, dansen, lezen, wandelen.

