Curriculum vitae drs. L. (Leo) van Hoorn.

Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum en -plaats:
Burgerlijke staat:
Kerkelijke achtergrond

Leendert (Leo) van Hoorn
Meidoornlaan 15
3871 BK Hoevelaken
033 – 2534171 of 06-10941438
leovhoorn@gmail.com
25 januari 1957 te Middelburg
Gehuwd met Petra Jongeneel; vier zoons, negen kleinkinderen
Nederlands hervormd binnen de Protestantse Kerk

Werkervaring
▪
▪
▪

▪

▪

▪

2017-heden: Zelfstandig adviseur/ coach, o.a. voorzitter van het landelijk Expertisecentrum
Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (www.expertisecentrumlervo.nl)
Van 2001-2022: CHE-hoofddocent School- en vakinnovatie, trainer en (praktijk)begeleider in de
bachelor- en master lerarenopleidingen Godsdienst en Levensbeschouwing.
Van 2001 – 2017 in diverse rollen als opleidingsmanager, directeur van o.a. de opleidingen
Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Godsdienst Pastoraal Werk, Leraar Godsdienst en
Levensbeschouwing, Verpleegkunde (interim); tevens projectleider op thema’s als: CHEonderwijsvisie, deeltijdonderwijs, digitalisering, curriculum- en organisatieontwikkeling.
Van 2001 – 2016 o.a. voorzitter van het Landelijke Opleidingen Overleg SPH, resp. Theologie;
lid van de sectorraden, stuur- en projectgroepen rond de toekomstagenda van de sector en de
opleidingsprofielen voor opleidingen.
Van 1983-1996 diverse rollen binnen het voormalige Saldenuscollege (nu Hoornbeeckcollege) te
Amersfoort als o.a. docent, (praktijk)begeleider, ontwikkelaar, coördinator en decaan, met
name binnen de zorg- en welzijnsopleidingen.
Van 1978-1983 leraar in het p.c. basisonderwijs te Sommelsdijk en Lunteren, lid van de
adviesraad van de schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland.

Nevenactiviteiten, o.a.
▪
▪
▪

▪

▪

2021-heden: Lid bestuur Stichting Auctoraten (www.aucoraten.nl).
2020-heden: Lid van de Raad van Toezicht van het Greijdanuscollege te Zwolle, specifiek met
de portefeuille Onderwijs en de contacten met de MR.
2010-2022: Ouderling binnen de Hervormde gemeente te Hoevelaken, Achterveld en
Stoutenburg; eerder acht jaar diaken. Voorheen lid van de hervormde classis Nijkerk (2002 –
2018) en lid van het breed moderamen; lid van de generale synode van de Protestantse Kerk in
Nederland (2003-2006)
Voorzitter van landelijke verenigingen: de FEO/Viteria (ca. 20 christelijke zorg- en
welzijnsorganisaties; 2010-2015); het CPOE, Christelijk Platform voor Oost-Europa organisaties
(2013-2015).
Bestuurslid/ toezichthouder, voorzitter of secretaris van o.a. Stichting Ontmoeting (dak- en
thuislozen, justitiabelen, 1995 – 2009); Eleos (voormalig GLIAGG, christelijke GGZ, 1985 – 2004)
en diverse organisaties zoals Stichting Charité (Wit Rusland partnerorganisatie), de plaatselijke
NPV-afdeling, Stichting ‘Onder de Vleugels’ te Zwartebroek (woonvorm voor verstandelijk
gehandicapten), RMU onderwijssectie, bestuur basisscholen.

Opleidingen en scholing, o.a.
•

1989: Doctoraal Orthopedagogiek, Afstudeerrichting Gehandicaptenzorg, aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, met als bijvak: Organisatiekunde non-profit organisaties.
• 1987: MO-B Speciale Pedagogiek, Afstudeerrichting Jeugdhulpverlening, aan het Pedagogisch
Seminarium te Amsterdam.
• 1985: MO-A Pedagogiek, afstudeerrichting Onderwijskunde, aan het P.B.N.A. te Arnhem.
• 1978: Pedagogische Academie aan 'De Driestar' te Gouda.
Doorgaand:
• Cursussen, masterclasses en seminars rond actuele thema’s op het terrein van
(hoger)onderwijs, welzijn, zorg, theologie, veranderkunde, management.

Partner bij
•
•
•

www.professiepartners.nl een collegiaal samenwerkingsverband van free-lance adviseurs
www.engagingdynamics.com een professioneel adviesbureau rond Dynamisch Verbinden
zie ook www.leovanhoorn.nl

Karakteristiek
'Nobody is perfect, but the team will be'. Je persoonlijke kwaliteit toevoegen aan die van anderen
in het samenspel van passie, professie en prestatie. Zo samen werken aan de opgave die ertoe
doet, missie gedreven en maatschappelijk betrokken.
Dat is wat ik ook zelf heb ervaren in het werken in en vanuit onderwijs, kerkelijke en zorg- en
welzijnsorganisaties. In de uitvoering, in de ontwikkeling, in het leidinggeven en besturen. Als
docent, ontwikkelaar, directeur, bestuurslid en toezichthouder. Die ervaring deel ik graag met
anderen. Samen werken en samen leren. Daarbij werkend vanuit de methodische principes van:
'waarderend onderzoeken (ik), 'dynamisch verbinden' (wij) en 'projectmatig werken' (het):
Persoonlijke energie, horizontaal en verticaal verbonden, met een resultaatgerichte aanpak.

