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PROFESSIONELE ERVARING
September 2014 - heden
Zelfstandige trainer ‘Plural – Groeien in Taal en Cultuur’, thema’s vormingen.
Als zelfstandige trainer geef ik hetzelfde aanbod aan vormingen verder o.a. op vraag van het
Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, van Hogescholen, van pedagogische
begeleidingsdiensten, van onderwijsnetten zoals GO!Nascholing, enz…
-

Deelname aan Netwerk Meertaligheid en Leren (stad Antwerpen).

2006 – juni 2014: vormingsmedewerker “Provinciaal Documentratiecentrum Atlas” vzw.
Wekelijks 3 tot 4 vormingen geven over het inzetten van materialen in het kader van de
volgende thema’s: proces van tweedetaalverwerving, intercultureel onderwijs, sociaalemotioneel welbevinden, sociale vaardigheden, interculturele communicatie, psychosociale
zorg en begeleiding, vluchtelingen en asielzoekers, interculturaliseringsprocessen, e.a.
Bijzondere aandacht voor onthaalleerkrachten anderstalige nieuwkomers (OKAN
leerkrachten).
Vormingen in het kader van het project Kleur Bekennen over ‘vluchtelingen in de klas’ in
samenwerking met Rode Kruis in asielcentrum Lint.
Doelpubliek: leerkrachten, directies en pedagogische begeleidingsdiensten van
basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, docenten hogescholen en
studenten lerarenopleiding alsook medewerkers van CAWs, GGZ, bijzondere jeugdbijstand,
CLB’s, en welzijn- en socio-culturele sector.
-

Deelname aan Expertisenetwerk Lerarenopleiding Antwerpen (ELANT) tot opheffing
in 2015. Werkgroep Diversiteit en taal, Lokaal overlegplatform OKAN. e.a.
Opleiding ‘Train the trainer’ in CIMIC, Lessius Hogeschool Mechelen.
Deelname aan Masterclass training en coaching interculturaliseren. Kruispunt Migratie
en Integratie, Brussel.
Deelname aan Netwerk Meertaligheid en Leren (stad Antwerpen)

1993 tot 31/12/2005:
Directie en coördinatiefunctie van Vzw “Casa Chile Solidaridad y Desarrollo”, Centrum
voor Latijns-Amerikaanse vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking.
Taken:
 Personeelsbeleid, coachen en sturen van verschillende teams medewerkers.
 Coördinatie van de psychosociale dienst voor vluchtelingen, migranten, mensen
zonder papieren en slachtoffers van mensenhandel, teamcoördinator,
verantwoordelijke voor crisisinterventie, individuele en gezinspsychosociale
begeleidingen, deelname aan intervisiegroep.
 Oprichting en coördinatie van het ‘Netwerk Psychosociale zorg/Crossculturele Methodiek
voor vluchtelingen Antwerpen’ van 1996 tot en met 2002 in het kader van het SIF
Antwerpen. Achteraf tot januari 2005 in het kader van het Europees Vluchtelingen
Fonds. Dit netwerk heet vandaag ‘Cultuursensitief Netwerk Antwerpen’.
 Samenstellen van vormingspakketten voor vluchtelingen, migranten, en personen
die belangstelling hebben voor interculturele vorming.
 Stagebegeleiding stagiaires maatschappelijk werk (socio-cultureel werk, individueel
maatschappelijk werk in Vlaanderen, en opbouwwerk in Chili.
 Opzetten, opvolgen, en evalueren van terugkeer- en ontwikkelingsprojecten in Chili.
Deze projecten genoten de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en van
Provincie Antwerpen: cf. ‘Netwerkontwikkeling in het kader van Zorg voor
Personen met een handicap en Kansarmen in de sloppenwijken van Valparaíso in
Chili.’
 Organisatie en deelname als spreker aan nationale en internationale seminaries.
 Vertaalwerk en consecutief tolken (Spaans, Frans, Nederlands)
 Projectverantwoordelijke voor België in kader van E.U. project (lijn B3 2006)
“Welzijn en gezondheid via integrale en multiculturele zorg” in 1999-2001, 2002.
cf. Europese richtlijn tegen discriminatie. Methodiekontwikkeling.
2003-2004:
co-lesgever van de training ‘Psychosociale Begeleiding van Asielzoekers’ bij KERN
vzw, Centrum voor Psychotherapie en Relatie, te 9.100 Sint-Niklaas.
2003 of 2004
Deelname aan uitwisselingsbijeenkomsten voor interculturele zorgverleners in België
en Nederland. Mikado – kenniscentrum Interculturele zorg.
1992

Consulente van “AIDS TASK FORCE” – Europese Unie.
Opvolging, evaluatie en methodiekontwikkeling van ‘Aids preventie projecten in Chili’.

1979 tot 1992 :
Directie en coördinatiefunctie van drie vzw's (in opeenvolgende BTK's en DAC):
1. “Casa Chile” vzw, opvangcentrum voor vluchtelingen :
Supervisie psycho-sociale dienst,
Coördinatie en supervisie vormingswerk en psycho-educatie:
Vrouwenwerking, volwassenwerking, kinderwerking: spel en animatie
& naschoolse begeleiding, informatie – en educatie activiteiten, ...).
2. vzw “Casa Chile Solidaridad y Desarrollo” :
opzetten, opvolgen en superviseren van ontwikkelingsprojecten in Chili.

1973 -1979
Leerkracht secundair onderwijs en medewerkster sociale dienst ‘kinderplaatsing’
Brussel.
OPLEIDING en DIPLOMA'S
Universiteit: - Licenties Sociologie
Katholieke Universiteit Leuven
Examengetuigschrift (1972)
Eindverhandeling (1982)
TALENKENNIS:
- drietalig : Nederlands - Frans - Spaans
- goede kennis Engels
- noties Duits en Portugees

