Jelle Admiraal
Interim directeur Primair Onderwijs RDO
Als interim directeur ben ik op mijn plaats op scholen waar aandacht nodig is voor
kwaliteit (schoolontwikkeling of opbrengsten) of relaties (team of ouders). Ik
activeer teams om samen te bouwen aan goed onderwijs en passende resultaten.
BESCHIKBAAR VANAF 1 JUNI 2021 VOOR 3 DAGEN PER WEEK (24 UUR)

Contactgegevens
Nijkerkerveen
06-12387205
jadmiraal@puzzelmij.nl
Personalia
14-01-1974
Karakter
communicatief - flexibel - leider - gedreven mensgericht
Sterke punten
strategisch - leergierig - resultaatgericht - creatief
in denken - visiegedreven
Mijn motto als directeur
Samen met de mensen gaan voor resultaat
Werkgebied en ervaring
Primair Onderwijs
24 jaar onderwijservaring – 18 jaar directeur
Ervaring als
(interim-)directeur - kwaliteitszorgmanager directie-coach - onderwijsadviseur – trainer
Veel meer informatie over mij
www.puzzelmij.nl
nl.linkedin.com/in/jelleadmiraal

Kennisgebied
coachen - communicatie - kwaliteitszorg onderwijsmodellen - passend onderwijs taakbeleid - verbetertrajecten - inspectietoezicht ouderbetrokkenheid - handelingsgericht werken opbrengstgericht werken - ParnasSys - leerstijlen schoolprofilering - persoonlijkheidsvorming onderwijsstijlen - teamontwikkeling veranderprocessen
Feedback
“Je weet het team te verbinden en stabiliteit te
creëren in ‘woelige tijden’. Tegelijkertijd weet je de
boel ook in beweging te krijgen en een dynamisch
proces van verbetering op gang te brengen.”
(Ede - 2017)
“Je hebt vaart én rust gebracht. Vaart in
verbeteringen en beleid, rust door duidelijkheid te
bieden en kader.” (Ede - 2017)
“Jelle krijgt snel een beeld van de school waar hij
terecht is gekomen en is in staat het team mee te
krijgen in de veranderingen die nodig zijn. Jelle is in
zijn communicatie helder en zakelijk, zonder zijn
empathie te verliezen voor de ander. De
samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren.
Beschikbaar als het er toe doet en hij valt je niet
lastig met allerlei detailvragen. “ (Utrecht - 2017)
Bedankt voor de fijne tijd. Mede dankzij jou hebben
wij het vertrouwen weer terug in de school!
(Zeewolde – 2020)
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Curriculum vitae
Samenvatting
Ik ben gestart als groepsleerkracht van groep 1 en daarna van groep 8. Na zes jaar ben ik als directeur
begonnen op een basisschool in Amersfoort. In de loop van de jaren heb deze functie gecombineerd met
o.a. de rol van projectleider, trainer ParnasSys en beleidsmedewerker kwaliteitszorg. Na een opleiding
interim-management heb ik drie jaar gelijktijdig op twee basisscholen gewerkt. Sinds 2014 werk ik als
interim-directeur en geef ik daarnaast onderwijskundige trainingen en DISC-teamontwikkeling.

Leiderschap

Onderwijs

Teamontwikkeling

Leren en veranderen

Werkervaring als directeur Primair Onderwijs
aug 2019 - dec 2020 Interim-directeur PCBS Het Mozaïek (Zeewolde – 198 lln)
apr 2018 - jul 2019 Interim-directeur Speciaal Onderwijs Bartiméus – cluster 1 (Zeist 42 lln)
jan 2018 - apr 2018 Interim-directeur CBS De Springplank (Rhenen – 240 lln)
mei 2017 - sep 2017 Interim-schoolleider KBS Gertrudisschool – Dalton (Utrecht – 550 lln)
aug 2015 - jan 2017 Interim-directeur Koepelschool – Oranjelaan (Ede – 160 lln)
okt 2014 - feb 2015 Interim-directeur EBS De Oase (Almere – 125 lln) *
aug 2011 - jun 2014 Locatiedirecteur EBS De Oase (Almere – 125 lln)
mrt 2011 - jul 2011 Crisismanagement EBS De Oase (Almere – 125 lln) *
jul 2012 - nov 2013 Interim-directeur EBS De Parel (Amersfoort – 65 lln) *
aug 2003 - apr 2012 Locatiedirecteur GBS De Regenboog (Amersfoort – 300 lln)
* In deze periodes werkte ik deels als coach van de zittende directeur.

Overige relevante werkervaring
Jan 2021 - heden
Kwaliteitstrajecten en audits vanuit het waarderingskader van de inspectie
Mei 2017 - heden
Train-de-trainer persolog® Leren & Veranderen
Sep 2014 - heden
Trainer Passende Routes Online®
Jan 2014 - heden
Interim-directeur RDO & DISC-trainer bij Puzzel Mij
Aug 2011 - jul 2012 Beleidsmedewerker Kwaliteit CorDeo Scholengroep
Aug 2009 - apr 2011 Onderwijsadviseur Driestar Educatief (ParnasSys)
Aug 1997 - jul 2003 Groepsleerkracht groep 1 en groep 8 GBS De Plantage (Veenendaal)
Opleidingen
2003 – 2016
2016 – 2016
2014 – 2014
2014 – 2014
2011 – 2012
2003 – 2005
1993 – 1997
1992 – 1993
1986 – 1992

o.a. Kanjertraining, Leefstijl, ICT-coördinator, Flitsbezoeken, SOVA-trainer, Integraal
Leer- en Onderwijsstijlmodel – Persolog Duitsland – Gecertificeerd trainer
Stressprofiel - Persolog Nederland - Gecertificeerd trainer
Persoonlijkheidsvorming - Persolog Nederland - Gecertificeerd trainer DISC
Interimmanagement - AVS Interimmanagement - Gecertificeerd
Leiderschap - Opleiding Schoolleider Primair Onderwijs - Post HBO
PABO - Christelijke Hogeschool Ede - HBO
Werktuigbouwkunde - Universiteit Twente
VWO - OSG Nieuwediep - Den Helder / Guido de Brès - Amersfoort
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