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Curriculum Vitae  drs. Liesbeth Evers-Wessels 

Persoonsgegevens

Naam Evers-Wessels

Voornaam Elizabeth

Roepnaam Liesbeth

Geboren 19-01-1956

Geboorteplaats Enschede

Burgerlijke staat Gehuwd

Nationaliteit Nederlandse

Adres Canadalaan 44

Woonplaats 7316 BZ  Apeldoorn

Telefoon 055-521 4 203 / 06-119 28 984

E-mail everswes@xs4all.nl

Dienstverplichting

Organisatie De Passerel, te Apeldoorn

Dienstverband 24 uur/week

Functie Orthopedagoog

Telefoon 055-368 3 838 / 06-119 28 984

E-mail l.evers-wessels@de-passerel.nl

Nevenfuncties

1997 – 2006 Lid Klachtencommissie zorgvragers voor de Bellis Groep, te 
Brummen

1999 – heden Lid Klachtencommissie beroepsvereniging BOKA, te Utrecht
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Curriculum Vitae  drs. Liesbeth Evers-Wessels 

Beroepsverenigingen

1997 – heden BOKA Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch 
Pedagogen met een Academische Opleiding, te Utrecht

Registratie BOKA II:016R040405LR295

1999 – 2012 NVAP Nederlandse Vereniging van Antroposofische Psychologen en 
Pedagogen, te Den Haag

2012 – heden NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en 
Onderwijskundigen, te Utrecht

Lidnr. 14781
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Curriculum Vitae  drs. Liesbeth Evers-Wessels 

Opleiding

1986
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Universiteit Rijks Universiteit Groningen

Faculteit Faculteit der Pedagogische en Andragogische wetenschappen 

26-09-1986 – Colloquium Doctum, toelating tot studierichting 
Orthopedagogiek aan de RUG

1986 – 1991
Wetenschappelijk onderwijs

Universiteit Rijks Universiteit Groningen

Faculteit Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociale 
wetenschappen

Studierichting Orthopedagogiek

29-01-1988 – Propedeuse

Referaat: Problematiek en mogelijkheden rond de uithuisplaatsing 
van geestelijk gehandicapte kinderen

29-08-1991 – Doctoraal examen Orthopedagogiek

Hoofd differentiatie: Gehandicaptenzorg

Tweede differentiatie: Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

Vrij examen onderdeel: Godsdienstpedagogiek voor zwakzinnigen

Specialisaties: Psychopathologie, Psychiatrie, Neurologie

Scriptie: “Anders dan gewoon”

Heilpedagogie en orthopedagogie in horizontale vergelijking

Afstudeer stage: Levensloop en dossieranalyse van 10 casussen, 
ten behoeve van orthopedagogische beeldvorming voor AVG arts, 
kinderpsychiater en kinderneuroloog verbonden aan 
Heimsonderschule und Hof Brachenreuthe te Überlingen am 
Bodensee, Duitsland. Tevens voor interne scholing 
leidinggevenden, gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg 
voor genoemde casussen.  
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Masterclass

2011 – 2012 VGN Masterclass Wetenschappelijk Onderzoek

Hoofddocenten:  dr. J. Hoekman en dr. S. Kef

12-10-2012 Certificaat

Onderzoeksvoorstel: Gedragswetenschap ten behoeve van de 
Rechtspleging op het gebied van Curatele

Producten: 

– Format voor het deskundigenbericht voor de Kantonrechter ten 
behoeve van de aanvraag voor een beschermingsmaatregel èn

– Stroomschema voor de werkwijze van gedragsdeskundigen bij 
het opstellen van het deskundigenbericht.

– Leiden van de Verdiepingssessie Gehandicaptenzorg voor:  artsen
ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk beperkten, 
psychiaters voor verstandelijk beperkten en agogen werkzaam in 
de VG.
Medilex Congres: Omgaan met onbekwamen en hun familie op 15-
12-2011 te Driebergen. 

Licentie

2009 Licentie houder voor de Agressie Programma Aspecten Methode 
van drs. Geuk Schuur. (APAM-1S).



Beroepsopleiding

1997 – 1998 Hogeschool Amsterdam, te Zeist

01-06-1998 Bewijs van voldoende didactische voorbereiding tot het
geven van onderwijs aan een instelling behorende tot de B.V.E.-
sector.

1974 – 1975 Stichting Christophorus te Bosch en Duin

1976 – 1978 HBO in-service opleiding, Camphill seminaar voor Heilpedagogie en
Sociaaltherapie, tevens Z-verpleegkunde 

01-05-1978 Diploma Camphill opleiding voor Heilpedagogie in 
Nederland.

1975 – 1976 Alanus Hochschule der Musischen und Bildende Kunsten, Alfter te

Bonn, Duitsland.

Hoofdvak: schilderen bij Wilfred Ogilvie.

Tweede vak: muziek, altblokfluit bij Anita Becke.

1974 – 1978 Privé opleiding schildertherapeut bij Liane Collot d’Herbois te 
Driebergen.



Lezingen

In het kader van mijn werk bij Overkempe en de Passerel en de gevolgde masterclass 
heb ik de volgende lezingen gegeven:

1997 Levensfasen en een verstandelijke beperking, tijdens de ouderdag 
van de oudervereniging Overkempe te Olst. 

1998 Zedenzaken: Slachtoffer met een verstandelijke beperking. 
Onderdeel van een workshop voor medewerkers Overkempe te 
Olst, in samenwerking met het VG psychologisch team van de 
zedenpolitie Nederland te Nijverdal.

1999 Hechtingsstoornissen, FAS en een verstandelijke beperking.  Deze 
presentatie is tevens gebruikt door het Heilpedagogisch Verbond 
Nederland als cursusmateriaal voor vakopleidingen in Rusland.

2011 Verdiepingssessie Gehandicaptenzorg voor:  artsen 
ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk beperkten, 
psychiaters voor verstandelijk beperkten en agogen werkzaam in 
de VG.
Medilex Congres: Omgaan met onbekwamen en hun familie op 15-
12-2011 te Driebergen. 

Papers

1997 Opstellen van het Beleidsstuk Introductie Zorgplan Overkempe, 
onderbouwing, ontwerp zorgplan systematiek en stappenplan voor 
de implementatie. 
In opdracht van dhr. G. Besten, bestuurder Stichting Overkempe , 
te Olst, 1996-1997



Methodieken en klinische lessen

In het kader van mijn werk bij Overkempe, ZMLK de Lans en de Passerel heb ik de 
volgende methodieken en lessen ontwikkelend en cursussen gegeven: 

1997 Studiedagen: “Zorgplan en Overkempe”. 
In samenwerking met Schuur & Gispen, APAM methodiek.
In opdracht van Stichting Overkempe, te Olst, 1996-1999.

1998 Introductie werkwijze  “Toets voor de Ontwikkeling van de Sociale 
redzaamheid” (TOS). 
Onderbouwing van het TOS leerlingvolgsysteem, vanuit de vrije 
school pedagogiek, stappenplan voor het werken met de TOS 
kwadrantencirkel en de implementatie binnen SO en VSO. In 
samenwerking met MEE Veluwe en ZMLK scholen in de regio 
Stedendriehoek. 
In opdracht van: ZMLK school voor SO en VSO de Lans, te 
Brummen, 1998-2000. 

1999 Scholing: eerste-,  derde- en vierdejaars studenten. 
Basisvaardigheden, heilpedagogische diagnostiek, neurologische 
ziektebeelden, psychiatrische stoornissen,  hechtingsstoornissen, 
gedragsstoornissen, ADHD, autisme, onderzoeksmethoden en 
gedragsschalen, vriendschap-relatie en seksualiteit,  
schildertherapie.
In opdracht  van de Stichting Michaelshoeve-Overkempe en het 
Heilpedagogisch Verbond Nederland (nu Edith Maryon College te 
Zeist), 1995-2006

2006 Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: “Dementie bij 
mensen met een verstandelijke beperking”
In opdracht van: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.

2006 Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: “Niet 
Aangeboren Hersenletsel”
In opdracht van: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.

2007 Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: “Psychiatrische
stoornissen”. 
In opdracht van: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.

2008 Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: “Borderline 
Persoonlijkheidsstoornis”.
In opdracht van: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.

2009 Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: “Concrete 
communicatie, methode ‘Geef me de vijf’ “.
In opdracht van: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.



2010 Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: 
“Gedragswetenschappelijke methode Beeldvorming Cliënten”.
In opdracht van: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.
Tevens presentatie voor beroepsvereniging NVAP, Driebergen 
2011.

2014 Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: “Autisme”.
 In opdracht voor: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.

Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: “Hechting”.
 In opdracht voor: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.

Scholing van VG groepswerkers en leidinggevende: “Seksualiteit 
op de werkvloer” 
In opdracht voor: de Stichting de Passerel, te Apeldoorn.



Werkervaring

2006 – heden

Organisatie De Passerel te Apeldoorn

Functie Orthopedagoog

Dienstverband Part time

Taken Ondersteuning en advisering van hoofden, persoonlijk begeleiders 
en teams op woon-, dagbestedings- en werklocaties.

 Intervisie en scholing van persoonlijk begeleiders en teams met 
betrekking tot cliënten en methodieken. 

Ondersteuning en advisering van cliënt en diens zorgsysteem.

Bijscholing voor teams aan de hand van  diagnostische thema’s. 

Diagnostiek (DSM-IV, ICD-10)) voor indicatie, verwijzing en 
samenwerking met externe behandelaars en voor de rechtbank 
voor de aanvraag van beschermingsmaatregelen.

Psychologisch onderzoek voor de beeldvorming over cliënten, met 
het oog op begeleiding, behandeling en de inhoud van het 
Persoonlijk Plan Zorgsysteem (HPP).
Gedragsdeskundige bereikbaarheidsdienst.



1995 – 2006
Organisatie Overkempe te Olst

Functie Orthopedagoog

Dienstverband Part time

Taken Diagnostisch werk ten behoeve van indicatie èn BOPZ indicatie 
(ICD-9, ICD-10 en DSM-IV).

Verantwoordelijk voor Zorgplannen BOPZ afdeling. 

Psycho-therapeutische behandeling cliënten.

Ontwerp zorgplansystematiek, zorgplanbeleid en implementatie: 
“Introductie Zorgplan Overkempe, 1997”.

Lid MDO team, met AVG artsen, VG psychiater, verpleegkundigen, 
fysiotherapeut, kunstzinnige therapeuten.

Teamscholing: zorgplansystematiek en diagnostische thema’s.

Praktijkbegeleider voor cursisten van de interne opleiding
Praktijkbegeleider van externe opleidingen, Universiteit van 
Groningen en Maastricht. HBO Windesheim Zwolle en Saxion te 
Deventer. 

Projectleider: “Werken voor iedereen”, binnen de interne 
werkplaatsen werd onderzoek verricht naar aanpassingen op de 
werkplek voor 4 casussen met verstandelijke- en lichamelijke 
beperkingen. Een samenwerkingsproject met ’s Heerenloo te 
Ermelo, afdeling ergotherapie.

Lid cliënten klachtencommissie.

Docent opleiding van het Heilpedagogisch Verbond voor 
instellingen in Noord-Oost Nederland (nu Edith Maryon College te 
Zeist): 

1e jaars: Basishouding en bejegening, ontwikkelingspsychologie, 
mensbeeld, gedragsstoornissen en omgaan met agressie,  

3e jaars: Schrijven van een zorgplan, deelname aan MDO.

4e jaars: Neurologische stoornissen, psychiatrische stoornissen. 



1998 – 2000
Organisatie Stichting Michaelshoeve Heilpedagogie te Brummen

Functie Orthopedagoog

Dienstverband Part time

Taken Vervanging collega gedragsdeskundige. 

Vervanging zorgmanager.

1997 – 2004
Organisatie Stichting Michaelshoeve, ZMLK school de Lans te Brummen

Functies Orthopedagoog

Coördinator leerlingenzorg.

Dienstverband Part time

Taken Scholing, advies en begeleiding leerkrachten.

Orthopedagogische beeldvorming over leerlingen met 
gedragsproblemen.

Oudergesprekken.

Samenwerking met collega’s orthopedagoog van de Michaelshoeve
ten behoeve van de zorgplannen.

Lid Multi Disciplinair Team, met de interne  Remedial Teachers, 
logopedist, fysiotherapeut en  bewegingstherapeuten, kunstzinnige
therapeuten en AVG arts.

Lid werkgroep ZMLK ten behoeve van de oprichting van het REC 
Groot Gelre te Doetinchem.

 Samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst. Onderzoek naar-, 
jaarlijkse (bij)scholing van leerkrachten en implementatie van het 
TOS leerlingvolgsysteem in onder- en bovenbouw van “De Lans” en
in regionaal verband, Stedendriehoek Deventer, Zutphen en 
Apeldoorn. 

Verantwoordelijke voor de samenwerking vanuit “de Lans” met het
orthopedagogisch kinderdagcentrum “de Speeldoos” te Zutphen.

Wekelijkse scholing van begeleiders en implementatie van de 
Vlaskamp-methodiek.



1994 – 1995
Organisatie Overkempe te Olst

Functie Orthopedagoog 

Dienstverband Part time

Taken Onderzoek naar misstanden op de werkvloer in één woonunit, plan 
van aanpak binnen deze unit voor personeelsbeleid en voor het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Crisismanager in genoemde woonunit en  aansluitend interim 
manager van deze unit voor jong volwassenen met een 
verstandelijke beperking, met psychiatrische en/of neurologische 
problematiek èn ernstige gedragsproblemen

Docent interne opleiding en ontwikkelaar van lesmateriaal.

Praktijkbegeleider voor cursisten van de interne- en van externe 
WO opleidingen. 



1992 – 1994
Organisatie Heimsonderschule Föhrenbühl te Heilgenberg, Duitsland

Functie Orthopedagoog

Dienstverband Full time

Taken Unitleider voor 24 kinderen en adolescenten met een 
verstandelijke beperking, autisme en andere psychiatrische 
stoornissen en gedragsstoornissen. 

Verantwoordelijk voor de behandelplanning, implementatie en 
evaluatie van de behandeling in verschillende units.

Lid multidisciplinair team met AVG artsen, kinderpsychiater, 
psychologen, fysiotherapeuten, kunstzinnige therapeuten, 
verpleegkundigen.

Lid directie, inhoudelijke beleidszaken.

Psychotherapeut en schildertherapeut.

Coördinator externe specialistische medische- en paramedische 
hulpverlening. 

Wekelijkse samenwerking met kinderpsychiaters en 
verpleegkundigen van het kinder- en jeugd psychiatrisch centrum 
te Ravensburg, Duitsland. 

Maandelijks medewerking aan epilepsie onderzoek in het kinder-
neurologisch centrum te Meersburg am Bodensee, Duitsland. 
Docent interne en regionale Camphill opleiding 
Heilpädagogik und Sozial Therapie am Bodensee. 

Hoofd thema conferenties inzake bijscholing interne 
leidinggevenden en leerkrachten. 

Medewerker aan thema conferenties inzake bijscholing Camphill 
leidinggevenden.

Begeleider van stagières van diverse universiteiten en 
hogescholen.



1991 – 1992
Organisatie Heimsonderschule und Hof Brachenreuthe te Überlingen am 

Bodensee, Duitsland. 

Functie Orthopedagoog

Dienstverband Full time.

Taken Unitleider van bovengenoemd instellingshuis, verantwoordelijke 
voor de inhoudelijke- en praktische uitvoering van zorg en 
behandeling.

Lid multidisciplinair team voor diagnostiek en behandeling, met 
AVG arts, kinderpsychiater, fysiotherapeuten, kunstzinnige 
therapeuten, verpleegkundigen. 

Lid directie, inhoudelijke beleidszaken.

Psychotherapeut en schildertherapeut.

Ambulante intaker en behandelaar vroegtijdige hulp in de 
thuissituatie van 4 gezinnen.

Onderzoeker i.o. EEG afname en analyse in wekelijkse 
samenwerking met de interne AVG arts en de neuroloog van het 
kinder-neurologisch centrum te Meersburg am Bodensee, 
Duitsland.

Docent interne en regionale Camphill opleiding Heilpädagogik und 
Sozial Therapie am Bodensee. 

Medewerker aan thema conferenties inzake bijscholing Camphill 
leidinggevenden. 

Begeleiding van stagières van diverse universiteiten en hoge 
scholen. 



1991
Organisatie Heimsonderschule und Hof Brachenreuthe te Überlingen am 

Bodensee, Duitsland. 

Functie Stagière RUG, Groningen. 

Dienstverband Full time

Duur 3 maanden.

Taken Afstudeer onderzoek: Dossieranalyse, interview, observatie, 
literatuuronderzoek ten behoeve van diagnostische- en 
biografische beeldvorming. 

 Unitleider (inwerkperiode) voor een huis met 20 kinderen met een 
verstandelijke beperking en autisme, lichamelijke handicaps en 
gedragsstoornissen. Daarnaast enkele volwassenen met een 
verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen.

1983 – 1984

Organisatie Karl König Sonderschule te Nürnberg, Duitsland VG Dagverblijf en 
ZMLK school, BO en VSO.

Functies Schildertherapeut en heilpedagoog

Dienstverband Part time.

Taken Schildertherapie.

Schilderlessen in onderbouw- en bovenbouw klassen.

Counselor voor alle leerkrachten.

Coaching werkplaatsleiders.

Lid multidisciplinair team inzake diagnostiek en behandeling, met 
AVG artsen, kinderartsen, fysiotherapeuten, kunstzinnige 
therapeuten, psychologen, leerkrachten.



1979 – 1983
Organisatie Wernsteiner Gemeinschaft, nu Freie Waldorfschule Wernstein, Kreis

Kulmbach, Duitsland

Functie Medeoprichter en lid van deze gemeenschap ten behoeve van de 
oprichting van een ‘Landschule und Landschulheim’

Dienstverband Geen

Taken Therapeut, counselor en coach: Speel-, bewegings- en spraak 
therapeut voor kinderen met een verstandelijke beperking, tevens 
gezinsbegeleider op verzoek van- en in samenwerking met dr. U.G.
Hahn, kinderarts en mevr. D. Proskauer, kinderfysiotherapeut te 
Kulmbach, Duitsland.

 Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en volwassenen met 
een verstandelijke beperking.

Crisisopvang voor kinderen met medische- en pedagogische 
problemen in de thuissituatie, in samenwerking met  de Lutherse 
kerk in Veitlahm, Kreis Kulmbach, Duitsland.

Onderzoek naar mogelijkheden voor een ‘Camphill 
Heimsonderschule’ binnen de Wernsteiner gemeenschap. 

Medewerker bij verschillende conferenties en evenementen, 
georganiseerd door de ‘Wernsteiner Gemeinschaft’.

Blokfluitles aan schoolkinderen.



1977 – 1978
Organisatie Camphill gemeenschap Stichting Christophorus te Bosch en Duin, 

nu onderdeel van Amerpoort.

Functies Heilpedagoog en sociaal therapeut in opleiding

   Schildertherapeut

Leidinggevende 

Dienstverband Full time

Taken Verantwoordelijke in het opname huis van de instelling, voor 
gemiddeld 30 jonge kinderen met een verstandelijke beperking en 
gedragsstoornissen. 

Opname gesprekken,  intake, zorgcoördinatie, klinische 
besprekingen met AVG artsen en therapeuten, observatie en 
beoordeling zorgvraag, oudergesprekken, gesprekken met 
voogden, interne en externe vervolgplaatsing. 

Lid jaarfeestencommissie.

Lid dagelijkse leiding. 

Vervanging directie tijdens zomervakantie.

Vertegenwoordiger vanuit de instelling voor het 
samenwerkingsverband van antroposofische instellingen in 
Nederland, met de portefeuille voor de verdeling van 
aanmeldingen. 

Counselor op een tijdelijke afdeling, binnen de instelling, van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Er werd zorg geboden aan 
zeer jonge kinderen met een meervoudig complexe handicap.

Schildertherapeut in samenwerking met de AVG arts. 

Vakleerkracht: schilderles in verschillende klassen van de interne 
ZMLK school, BO en VSO. 

Mede organisator internationale congressen binnen de Stichting 
Christophorus. 



1976 – 1977
Organisatie Camphill gemeenschap Stichting Christophorus te Bosch en Duin, 

nu onderdeel van Amerpoort.

Functies Heilpedagoog en sociaal therapeut in opleiding. 

Schildertherapeut onder super visie van mevr. L. Collot d’Herbois.

Leidinggevende in opleiding, onder supervisie van mevr. V.Bay.       

Dienstverband Full time

Taken Verantwoordelijke in het opname huis van de instelling, met 
gemiddeld 30 jonge kinderen met een verstandelijke beperking en 
gedragsstoornissen. 

Opname gesprekken,  intake, zorgcoördinatie, klinische 
besprekingen met AVG artsen en therapeuten, observatie en 
beoordeling  zorgvraag, oudergesprekken, gesprekken met 
voogden, interne en externe vervolgplaatsing. 

Aspirant lid dagelijkse leiding.

Schildertherapie in samenwerking met de AVG arts.  



1975 – 1976
Organisatie Camphill gemeenschap Stichting Christophorus te Bosch en Duin, 

nu onderdeel van Amerpoort.

Functie Invalkracht tijdens weekenden en schoolvakanties.

Dienstverband Part time

Taken Groepsleider op verschillende groepen binnen de instelling.

1975 – 1976

Organisatie Camphill gemeenschap Stichting Christophorus te Bosch en Duin, 
nu onderdeel van Amerpoort.

Functie Invalkracht tijdens weekenden en schoolvakanties.

Dienstverband Part time

Taken Groepsleider op verschillende groepen binnen de instelling.1974 – 
1975

Organisatie Camphill gemeenschap Stichting Christophorus te Bosch en Duin, 
nu onderdeel van Amerpoort.

Functies Heilpedagoog en sociaal therapeut in opleiding.

Schildertherapeut in opleiding.

Dienstverband Full Time.

Student in-service opleiding, tevens deelname aan de 
internationale Camphill opleiding (HBO).

Student schildertherapie, privé opleiding mevr. L Collot d’Herbois

Taken Als groepsleider verantwoordelijk voor een groep van 4 kinderen  
met een verstandelijke beperking en autisme en een groep van 4 
kinderen met een verstandelijke beperking met een 
hechtingsstoornis en gedragsstoornissen.

Verantwoordelijk voor de creatieve middaglessen op de interne 
ZMLK school voor 12 kinderen.

Medewerker bij muziektherapie.
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