
 

Daphne Clement 
Ontwikkeling en ondersteuning in onderwijs en opvoeding 

 

 

Profiel 

Vanuit een onderzoekende en ondersteunende houding wil ik bijdragen 

aan opvoedings -en onderwijsculturen waarin helderheid, openheid en 

eerlijkheid leiden tot echte verbinding met je kind, je klas, je team, jezelf 

en de wereld om je heen. Op een plek waar iedereen gekend wordt, telt 

iedereen mee, kunnen mensen aarden en groeien. Kan er van en met 

elkaar geleerd worden, kunnen mensen zich met plezier en betekenis 

ontwikkelen. Ik heb oog en oor voor iedereen. Ik schrijf, train, coach en 

denk mee.  

 

Werkervaring 

Zelfstandig trainer en coach verbindende communicatie, Nova 
College, ROC Top, Platform Ander Vlaardingen, OBS IJplein 
Januari 2019 — Heden 

● Individuele coachtrajecten gericht op persoonlijke en 

professionele ontwikkeling van docenten. 

● Serie workshops in sociaal domein: wat kun je met verbindende 

communicatie in de praktijk? 

Docent en onderwijsontwikkelaar, Faculteit Onderwijs en 
Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam 
September 2012 — Heden 

● Aansturing curriculumontwikkeling opleiding pedagogiek. 

● Eindverantwoordelijke visie op Urban Education, leren voor en 

door diversiteit.  

● Ontwikkeling van leerlijn Persoonlijke en Professionele 

Ontwikkeling en de keuzetool (2018 innovatieprijs De Gouden 

Splitpen). 

● Ontwikkeling en uitvoering trainingen Didactiek in de veilige 

klas, Krachtige leeromgeving en Social Inclusion. 

● Coachen en trainen van beginnend docenten middels 

beeldcoaching en coaching on the job. 

Initiatiefnemer project DATDUS Oost aan het woord 
April 2019 — Heden 

Markante uitspraken van gemêleerde groep bewoners middels posters 

verspreid in samenwerking met plaatselijke ontwerpers en ambachtelijk 

drukker. Doel: een geluid van bewoners op straat brengen als startschot 

voor gesprekken over een snel veranderende grote stadsbuurt in 

Amsterdam. 

Columnist, Pedagogiek in Praktijk Tijdschrift 
Maart 2012 — Heden 

De bijdrage Kijk op de Ander gaat over het omgaan met diversiteit in 

alledaagse opvoedings- en onderwijssituaties. 

Personalia 

Eerste Atjehstraat 151B, 

1094KK, Amsterdam, Nederland  

06-21155610 

daphneclement@hotmail.com 

Geboortedatum / Plaats 

22 augustus 1978 

Vlaardingen 

Social 

Linked In  

Keuzetool pedagogiek  

Pedagogiek in Praktijk  

DATDUS Oost aan het woord 

Eigenschappen 

Betrokken & analytisch 
    

Respectvol & kritisch 
    

Zorgvuldig & creatief 
    

Mens & kwaliteitsgericht 
     

Talen 

Uitstekende uitdrukkingsvaardig- 

heid Nederlands: vlotte pen en 

heldere communicatie 
    

Engels en Duits zeer bekwaam 
 

Hobby's 

Natuur, kunst en cultuur: erop 

uit! Lopen, fietsen, zwemmen, 

lezen, tekenen & schrijven. 

mailto:daphneclement@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/daphne-clement-7bb17b7/
https://www.hva.nl/urban-education/gedeelde-content/projecten/urban-education/wat-is-de-rol-van-urban-education-in-de-pedagogiek.html
https://www.pedagogiek.nu/
https://datdus.amsterdam/


Festival We Make The City, Pakhuis de Zwijger 
April 2019 — September 2020 

● Mede-ontwikkelaar van het Amsterdams Akkoord voor divers, 

inclusief en maatschappelijk betrokken onderwijs.  

●  Gespreksleider: omgaan met diversiteit in de klas. 

Pedagoog, De Indische Buurtschool 
Januari 2017 — Mei 2020 

● Ondersteuner taal en ouderbetrokkenheid.  

● Lid werkgroep: pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid. 

● Gespreksleider ouderbijeenkomsten: Opvoeden samen 

aanpakken. 

Docent en onderwijsontwikkelaar, Horizon College Welzijn 
Januari 2011 — Juli 2012 

Ontwikkeling integraal vakoverstijgend project in samenwerking met 

studenten en werkveld. 

Onderzoeker, Noorda en Co Bureau voor onderzoek en aanpak van 
jeugdzaken en maatschappelijke vragen, Amsterdam 
Januari 2008 — Januari 2010 

Onderzoek naar schuld -en huisvestingproblematiek onder 

risicojongeren, jongerenwerk, jeugdwelzijn, jeugdhulpverlening en 

jeugdparticipatie.  

 

Opleiding 

MSc Cum Laude, Vrije Universiteit, Philosophy of Education 
2004 — 2006 

BEd, gemiddelde 8, Universiteit van Amsterdam, Pedagogische 
Wetenschappen  
2003 — 2005 

BeA, gemiddelde 8, afgestudeerd met twee diploma's: pedagoog en 
leraar pedagogiek, Hogeschool van Amsterdam 
1997 — 2001 

 

Cursussen 

Creatief schrijven, zeer korte verhalen, gedichten CREA Amsterdam 
September 2019 — heden 

Trainingen verbindende communicatie en leergang verbindend 
coachen, Ai-opener Rotterdam 
Juni 2018 — September 2020 

Certificeringstraject Beroeps Kwalificatie, cursus didactiek voor hbo 
docenten, training EVC en opleidingsassessor, Hogeschool van 
Amsterdam 
September 2013 — April 2017 

Training omgaan met asociaal en agressief gedrag, training 
gespreksleider Opvoeden samen aanpakken, FiAC Opleidingen en 
Trainingen en Ouder en Kind Centrum Amsterdam 
Januari 2012 — Juni 2012 
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