
Theo Wildeboer
Adres   Vogelrijd 20

  8428 HJ Fochteloo

Telefoon  06 - 11 28 78 71

Geboortejaar 1965

Privésituatie  Getrouwd, 2 dochters, 

  3 kleinkinderen

Auteur
Rond leiderschap:  

Slim! 50 managementtechnieken  

om uw school te leiden

Rond instructiegedrag:  

Slim! De 4 sleutels voor een  

effectieve les

Publicaties
Diverse artikelen over leiderschap, 

instructiegedrag en kwaliteitszorg in 

verschillende tijdschriften 

Competenties
Diplomatiek | Investigatief | Besluitvaardig | 

Plannen en organiseren | Ondernemend | 

Durf | Kwaliteitsgericht | Vasthoudend | 

Resultaatgericht | Groepsgericht leidinggeven

Hobby’s
Lezen (historische romans) | Vakliteratuur | 

Klassieke muziek | Hoorcolleges volgen | 

Luchtvaart | Reizen 

Interesse in
Interimschappen met herstelopdrachten. 

Rol als integraal verantwoordelijke directeur van 

een grote school, of als interim-bestuurder van 

scholenkoepel in het basis- of speciaal 

(voortgezet) onderwijs. 

Klantenreviews
Voor klantenreviews zie:  

www.wildeboer-onderwijsadvies.nl. 

Referenties in overleg. 

Werkervaring (laatste 5 jaar)

Interim

•  Interim lid CvB (portefeuille onderwijs & kwaliteit)

•  Interim-directeur basisschool met opdracht herstel cultuur en klimaat

•  Interim-directeur basisschool met opdracht tot kwaliteitsverbetering

•  Interim-directeur vso/zml-school met predicaat ‘onvoldoende’

•  Interim-directeur onderwijs school vso/zmok met predicaat ‘onvoldoende’

Kwaliteitszorg

•  Projectleider datagestuurd en opbrengstgericht werken (bao-scholenkoepels)

•  Projectleider intern scholentoezicht en kwaliteitszorg (so-scholenkoepel)

Consultancy

•  Ondersteunen bestuur bij voorbereiding vierjaarlijks onderzoek van inspectie

•  Adviseur en auteur gesprekkencyclus 

Trainingen

•  Trainingen en lesson study’s rond instructiegedrag 

•  Studiedag sbo-school ‘expliciete directe instructie en het gebruik van  

   strategiekaarten’

•  Training 110 (adjunct-)directeuren en ib’ers rond instructie 

•  Studiedag stichtingskoepel ‘planmatig werken aan onderwijskwaliteit’ 

•  Studiedag school voor speciaal onderwijs over ‘beredeneerd aanbod’

•  Eendaagse trainingen luchtvaart & leiderschap 

Strategisch beleid

•  Procesbegeleider en auteur van strategisch profiel vmbo-school 

•  Procesbegeleider en auteur van strategisch profiel vo-school 

•  Procesbegeleider en auteur Koersplan en schoolplannen koepel van so-scholen

•  Visiedag schoolteam i.v.m. nieuw schoolplan

Auditor

•  Auditor op 18 scholen van een SWV (onderzoek naar zorgstructuur / passend  

   onderwijs)

•  Beoordelaar van leerkrachtgedrag (inclusief rapportages) in opdracht besturen

•  Externe voorzitter/rapporteur collegiale visitatiecommissie van een scholengroep

Ontwikkelaar

•  Leergang ‘Leidinggeven aan instructiespecialisten’ (Schoolleidersregister)

•  E-learningcursussen

•  Podcasts over lesgeven

Opleiding

1986 Pedagogische academie

1989 Seminarium voor Orthopedagogiek

1993 Rijksuniversiteit Groningen (onderwijskunde)

2001 Opleiding beroepsvlieger

Werkervaring

10 jaar  Leerkracht basis- en speciaal (basis)onderwijs

7 jaar Docent Hogeschool Utrecht 

17 jaar Directeur 2 onderwijsadviesbureaus (> 30 medewerkers) 

5 jaar  Zelfstandig onderwijsadviseur (leiderschap, instructie, interim)


