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Profiel 
  

Als enthousiaste en gedreven onderwijsprofessional heb ik mij ruim twintig jaar samen met anderen ingezet 

om leerlingen de best mogelijke onderwijsplek te kunnen bieden. Dat doe je niet alleen, dat doe je samen, 

ieder op zijn eigen plek en ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid. Gebruik maken van elkaars expertise en 

kwaliteiten staat daarbij centraal. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het algemeen en in het 

bijzonder op het gebied van leesproblemen en dyslexie hebben daarbij mijn extra aandacht. Ik werk visie-

gestuurd en doelgericht. Ik koppel theorie en praktijk aan elkaar om de juiste koers uit te kunnen zetten met 

de Bijbel als kompas.  

 

Personalia 
                                                                                                            

Naam    Johanna Bernarda (Jolanda) Roelfsema-Caspers 

Geboortedatum  21 mei 1975, Stadskanaal 

Burgerlijke staat  Gehuwd, moeder van drie kinderen 

Kerkelijke achtergrond Nederlands Hervormd op gereformeerde grondslag 

Email     info@leerkracht.nu 

Telefoon   06 28 33 45 95 

Adres    Albert Reijndersstraat B21, 9663 PL Nieuwe Pekela 

Website   www.leerkracht.nu / www.dyslexie-specialist.nl 

 

  

http://www.leerkracht.nu/
http://www.dyslexie-specialist.nl/


Opleiding 
 
Penta Nova 
Schoolleidersopleiding – seminarvariant 
Schoolleider Vakbekwaam 
Garderen, september 2020 
 
Greenwich University  
Leadership & Management – deeltijd  
Master of Arts – Education 
Londen, oktober 2014 
 
Hogeschool Utrecht 
Taal-/dyslexiespecialist PO – deeltijd – Cum Laude 
Master Special Educational Needs 
Amsterdam, oktober 2013 
 
OSO Windesheim 
Coach in het onderwijs – deeltijd 
Post-HBO 
Oegstgeest, september 2005 
 
Dyslexiespecialist – deeltijd 
Post-HBO 
Utrecht, september 2002 
 
Intern Begeleider – deeltijd 
Post-HBO 
Oegstgeest, september 2000 
 
Remedial Teacher – voltijd 
Post-HBO 
Zwolle, juni 1998 
 
Hanzehogeschool 
Pabo – Cum Laude 
HBO 
Groningen, juni 1997  
 
Aanvullende nascholing 

1. LIST - begeleider 
2. EVC – opleidingsassessor / werkveldassessor 
3. 2017-2018 LEAD 
4. 2017-2018 Kanjertraining A-licentie 
5. 2017-2018 diverse TOS-modules Auris 

  



Werkervaring 
 
Leerkracht.nu! / Dyslexie in het onderwijs, 2006 – heden 

 Werkzaam als zelfstandig schoolbegeleider ten behoeve van schoolverbetertrajecten, ‘coaching on the 
job’ van individuele leerkrachten, ontwikkeling van schoolbeleid, training en nascholing van leerkrachten 
en intern begeleiders op het gebied van taal-leesonderwijs en dyslexiezorg 

 Regionale dyslexiezorg voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: 
 Projectleider Ketenzorg EED met Poortwachter en Dyslexie Advies Team Utrecht 2020 – heden 
 Werkgroep Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie Midden Holland 2018 – heden 
 Werkgroep Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie Holland Rijnland 2015 – heden 
 

 Ontwikkeling en beheer  van de ‘Competentiescan begripsonderwijs primair onderwijs’ als resultaat van 
onderzoek t.b.v. het behalen van de titel Master of Arts Educational Leaderschip aan Greenwich 
University  

 Ontwikkeling Module Taal – inhoud & didactiek voor LOI ten behoeve van de bachelor leraar 
basisonderwijs (Pabo) 

 Zie www.leerkracht.nu en www.dyslexie-specialist.nl  voor meer informatie over deze werkzaamheden en 
een  Portfolio  

 
Stichting Prohles voor Protestants Christelijk en Hervormd basisonderwijs Katwijk, 1996 - 2020 

 2019 – 2020: Directeur in opleiding Hervormde basisschool Groen van Prinsterer 

 2014 – 2020: Intern begeleider, MT-lid Hervormde basisschool Groen van Prinsterer 

 2007 – 2014: Werkzaam als bovenschools dyslexiespecialist in het samenwerkingsverband WSNS 
Katwijk/Rijnsbug/Valkenburg (samenwerkend met samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek) 
 Implementatie van de Protocollen Leesproblemen & Dyslexie  
 Afstemming PO/VO in het kader van de regeling 10-14 
 Nascholing voor leerkrachten, intern begeleiders en directieleden t.a.v. dyslexiezorg binnen de scholen 
 Nulmeting, ondersteuning en borging van het taal-leesonderwijs op de scholen binnen het 
samenwerkingsverband 

 1996 – 2006: Werkzaam als groepsleerkracht, remedial teacher, intern begeleider en dyslexiespecialist op 
Hervormde basisschool Groen van Prinsterer 

 1996-1997: Werkzaam als groepsleerkracht op Hervormde basisschool Ds. R.P.A. Rutgersschool 

 
Windesheim, locatie Inholland / Amsterdam, 2002 – 2014 

 Werkzaam als opleidingsdocent, studiecoach, expertdocent praktijkonderzoek, ontwikkelaar van 
lesmateriaal en opleidingsassessor binnen de Master Special Educational Needs 

 Primaire leerroute: taal-/dyslexiespecialist 

 Overige leerroutes: intern begeleider, remedial teacher en gespecialiseerde leraar zorg 
 

 

Bestuurlijke ervaring 
 
Raad van Advies, Nationaal Referentiecentrum Dyslexie, 2015 – 2016 
 
Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie, Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, 2017 – 2021 
Commissiewerkzaamheden: 

 Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3, richtlijn en leerlingdossier t.b.v. 
EED 

 Normering letterbenoemtaak 

 Poortwachtersbijeenkomsten 

 Berichtgeving aangepast toetsen en begeleiden voor EED na thuisonderwijs t.b.v. Dyslexie Centraal 

 Ouderberichten  t.b.v. Dyslexie Centraal 
 
Raad van bestuur en Bestuurlijke Advies Commissie, Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie 2021 - heden 

 
 

http://www.leerkracht.nu/
http://www.dyslexie-specialist.nl/
http://www.leerkracht.nu/media/files/Portfolio%2C%20bijgewerkt%20juni%202021.pdf

