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Persoonsgegevens Elly Dumond-Hellemons 
Charlie Chaplinweg 31 
1325 CH Almere 
telefoon: 06-18595732 
e-mail: elly@dumond.nl 
geboortedatum: 20-04-1956 
 

Profiel Een stressbestendig persoon met ruime managementervaring in grote 
onderwijsorganisaties, die houdt van pionieren en nieuwe uitdagingen. Kan 
goed organiseren en weet veranderingen via gerichte plannen motiverend over 
het voetlicht te brengen. Vindt het een uitdaging om structuur aan te brengen 
in complexe onderwijsorganisaties. Is daarbij een verbindende en stimulerende 
persoonlijkheid. Denkt vanuit kansen en mogelijkheden. Is een onderwijskundig 
leider. 
 

Persoonskenmerken Positief ingesteld, planmatig, teamplayer, creatief. 

  

Werkervaring  

November 2015 - heden Locatiedirecteur Anna van Rijncollege, Nieuwegein 
In deze functie verantwoordelijk voor Anna NEXT VMBO en Anna BTV De Linie.  
De Linie is een bovenschoolse tussenvoorziening financieel ondersteund door 
het SWV. Leerlingen die een plek krijgen op De Linie hebben naast hun LWOO-
aanwijzing bijkomende ondersteuningsbehoeften en zijn (nog) niet in staat om 
op een reguliere VO geplaatst te worden. 

2015 Interim management 
De Taalbrug Eindhoven 
Interim teamleider team V-fase en ondersteuning teamleiders O-fase en T-fase 
voor de sector Arbeid en Dagbesteding van VSO De Taalbrug (via Beteor). 
 
Cluster 3-4 Olivijn Almere 
Medewerker kwaliteitszorg. Werkzaamheden in deze opdracht: 
- De rapportage ten behoeve van de inspectie m.b.t. opbrengstgericht 

onderwijs verzorgd. Het was de eerste keer dat de school na zijn oprichting 
in 2010 een dergelijke rapportage moest maken. Rapportage heeft geleid 
tot basisarrangement. 

- Ontwikkeling gesprekscyclus met bijbehorende formulieren. 
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2003 - 2014 Algemeen Directeur Mytylschool De Trappenberg 
SO (4-13 jarigen) en VSO (12-18 jarigen) in cluster 3. 

 Budget € 5,2 miljoen. Personeelsbestand 84 fte (135 medewerkers).  
Niveau leerlingen van IQ < 35 tot de mogelijkheid van het behalen van een 
havo/vwo-diploma. Naast alle regulier voorkomende managementtaken in 
deze functie zijn de volgende resultaten vermeldingswaard: 
- Verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van functie-

differentiatie in de zorgfuncties (klassenassistenten) bestuursbreed  
(4 scholen). 

- Verantwoordelijk voor implementatie LB/LC schalen bestuursbreed. 
- Ontwikkeling en implementatie gesprekscyclus bestuursbreed. 
- Ontwikkeling en realisatie van een leerwerkplek voor gehandicapte jongeren 

(www.t-berg.nl). 
- Initiatiefnemer en ontwikkelaar van (V)SO-cluster3 onderwijs in Almere. 
- Ontwikkeling en implementatie van een landelijk Onderwijs Revalidatie Plan 

i.s.m. het revalidatiecentrum. 
- Lid van de werkgroepen Onderwijs van het SWV PO en VO in Gooi- en 

Vechtstreek. 

1999 - 2003 Sectordirecteur Educatie ROC Flevoland 
Een afdeling binnen het ROC Flevoland met een budget van ruim € 7 miljoen 
en een personeelsbestand van 115 fte, waarvoor financiële, inhoudelijke en 
personele verantwoordelijkheid werd gedragen.  
Binnen de sector werden op jaarbasis ruim 2500 cursisten bediend in kortere of 
langere opleidingsprogramma’s op het gebied van VAVO, beroepseducatie en 
NT2. De sector Educatie was verspreid over de steden Lelystad-Almere-Dronten.  
 
Resultaten vermeldenswaard in deze functie: 
- Onderhandelingen met positief resultaat met de gemeentelijke afdelingen 

onderwijs in Lelystad, Almere en Dronten over de inzet van de 
educatiegelden. Hiertoe i.s.m. afdeling financiën een educatieve uurprijs 
ontwikkeld. Uurprijs is regionaal geïmplementeerd. 

1996 - 1999 Sectordirecteur Taalschool ROC Flevoland 
Deze NT2 sector was verspreid over Lelystad, Almere en Dronten en beschikte 
over een budget van € 3 miljoen en een personeelsbestand van 42 fte. 
Resultaten vermeldenswaard in deze functie: 
- Het opzetten van een stevige sector Taalschool na een fusie met  

7 instellingen die verspreid waren over provincie Flevoland. 
- Regionaal de afdelingen onderwijs van de verschillende gemeenten op één 

lijn gekregen v.w.b. criteria voor de inkoop van NT2 aanbod. 

1988 - 1996 Directeur Basiseducatie SVA De Wissel – Almere 
Financieel, personeel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de basiseducatie van 
volwassenen en voortijdig schoolverlaters te Almere. Budget van  
€ 1,4 miljoen en personeelsbestand van 25 fte. 

1983 - 1988 Docente Nederlands bij diverse instellingen in Almere en Vlaardingen. 

1977 - 1985 Leerkracht Jenaplan onderwijs De Kring in Vlaardingen – mb + bb. 
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Trainingen & cursussen  

2015 ITIP – Vervolg Masterclass bezielend leidinggeven 

2013 ITIP – Masterclass bezielend leidinggeven 

2009 Spirit – Coachen en opleiden 

2008 Spirit – Systemisch waarnemen in organisaties 

2006 LSOV – De leider en zijn team 

2004 ITIP – De juiste maat 

Bijscholingen  

2011 Verandermanagement (module Nyenrode) 

2010 Projectmatig creëren (Kernconsult) 

1998 Financieel beleid (KPMG) 

1996 Projectmanagement (Twynstra Gudde) 

Opleidingen  

1993 Master Degree (MSc) in Educational Management 

1989 Management in de Basiseducatie 

1982 MO-A Nederlands - propedeuse 

1977 Pedagogische Academie 

1974 Havo 

Bestuurservaring 

2011 - 2016 Voorzitter Stichting Digg'Out. Een jongerenorganisatie die zich ten doel stelt jonge 
‘dwarsliggers’ weer grip op hun leven te geven door middel van terugleiden 
naar school (voor drop-outs) of kansen op werk vergroten. (www.diggout.nl)  

2007 - 2011 Voorzitter Stichting WoonMere. Een stichting die zich ten doel stelde om samen 
met de woningbouwvereniging in Almere appartementen te realiseren voor 
meervoudig gehandicapte jongeren. Dit is inderdaad in 2010 gerealiseerd in de 
nieuwe wijk Almere Poort. (www.woonmere.nl) 

2003 - 2008 Voorzitter Stichting Avanti. Het centrum voor diversiteit van de gemeente Almere. 
(www.avanti-almere.nl) 

Nevenactiviteiten 

2018 Vanaf januari tot mei 2018 meegewerkt aan het internationale Erasmus+ 
project ‘Don’t Drop me Outside’ i.s.m. Turkije, Slovenië en Italië. Een project 
over voortijdig schoolverlaters en het ontwikkelen van tools voor leerkrachten. 

sinds augustus 2018 Voorzitter Raad van Advies Stichting Digg’Out 

sinds april 2018 ‘Dame’ in The Order of Saint George. 

 


