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Persoonlijke gegevens
Naam:		Jansen
Roepnaam:		Carla
Voornamen:		
Carolina Elisabeth Francisca
Adres:		
Polstraat 16
		
7411 KB Deventer
Telefoon:		
0570 671903
Mobiel:		
06 51375124
Email:		carla@autonoom-coaching.nl
Geboortedatum:		
19 september 1958
Opleiding
1970 – 1976
1976 – 1983

2014 – 2015

Gymnasium alpha
Duitse taal- en letterkunde Rijksuniversiteit Utrecht,
afgesloten met een doctoraal examen
Italiaanse taal- en letterkunde Rijksuniversiteit Utrecht
Nederlandse School voor Onderwijsmanagement,
afgesloten met een Master in Educational Management
Opleiding ‘Coaching voor Professionals’ aan de School voor Coaching Utrecht

Ervaring
Vanaf 2016
Vanaf 2015
1994 - 2013
1982 – 1994

Assessor bij Coaching rondom kanker
Eigenaar van Autonoom! Coaching & Advies
Directeur Montessori College Twente in Hengelo
Docente Duits aan het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist

1979 – 1982
1990 – 1992

Over mij
De ruim 30 jaar ervaring in het Voortgezet Montessori Onderwijs, 10 jaar als docent en 20 jaar
als schoolleider, hebben mij gevormd in mijn kijk op mensen en hun ontwikkel-mogelijkheden.
Als schoolleider heb ik samen met een enthousiast team een mooie school mogen ontwikkelen.
Van een mavo-school met 450 leerlingen naar een school met het aanbod mavo, havo, vwo en
tto voor 1250 leerlingen.
Autonomie, zelfstandigheid en onafhankelijkheid staan bij mij hoog in het vaandel.
Ik heb vertrouwen in mensen, kan ruimte laten en denk in mogelijkheden. Altijd met gevoel
voor humor en met realiteitszin.
Ik kan goed luisteren, sta open voor nieuwe dingen. Heb een goed ontwikkelde antenne
voor wat mensen kunnen, willen en waar ze mee zitten. Iemand die sfeer brengt en verbindt,
vooruitdenkt en plant, onmiddellijk in de gaten heeft ‘hoe de hazen lopen’ en wanneer
rondgaan met het ‘oliekannetje’ nodig is. In mijn omgang met mensen gaat weinig energie
verloren in wrijving.
Ook als coach wil ik mensen de lichtheid van het bestaan weer laten ervaren. Ze laten ontdekken
wat ze echt willen en ze in beweging laten komen. Ze daarbij laten vertrouwen op hun eigen kracht
bij het maken van keuzes en het realiseren van dromen.

