Evelien H.M. Peters Poels
Een enthousiaste en gedreven trainer/docent die ziet, voelt en
doet. Durft te confronteren maar tevens niet bang zichzelf
kwetsbaar op te stellen.

WERKERVARING
Psytrec (Trauma expertise centrum PTSS), Weert
Functie: Coach sport en bewegen

Personalia
Evelien H.M. Peters-Poels
Kapelaan Nausstraat 31
5987 AR Egchel
0616249204
Evelienpoels@hotmail.com
Geboortedatum: 28 oktober 1981
Geboorteplaats: Venray
Geslacht: vrouw
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Gehuwd
Rijbewijs B

- Het faciliteren en begeleiden van het sport- en
bewegingsprogramma voor cursisten met (complexe) PTSS.Het
programma bestaat uit o.a. mindfulness ,mountainbiken,
groepsopdrachten, boogschieten, circuit, yoga en spel.

Dendron College, Horst
Functie: Docent LO

Sport, yoga, de natuur, lezen en
mensen.

kernwaarden
kernwaarden
- Verbinding (met mezelf en de ander)
- Puurheid (echt, oprecht, liefde)
- Vrijheid (los van oordeel, respect)
- Genieten (positiviteit en humor)

2008-2017

- Voorbereiden, uitvoeren en nazorg van lessen LO. Van VMBO 1
t/m VWO6. Laatste 6 jaar met name VMBO klassen.

Functie: leerling begeleider
- Leerlingen die extra hulp nodig hebben 1 op 1 of in kleine
groepjes begeleiden met o.a. planning, agenda werk, leren
leren, etc.
- Wekelijkse terugkoppeling naar mentor.

Functie: Mentor
- Eerste aanspreekpunt voor ‘mijn’ brugklas en ouders.
- Verzorgen van ouderavonden, rapporten
- ‘Werken’ met sfeer en welbevinden: klassenuitjes, opdrachten,
samenwerken
- Verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie tussen
docenten, leerling en ouders.

OPLEIDINGEN
365 dagen succesvol jaar opleiding

Hobby's

2017-2019

2020

HBO, Yin yoga docent module I, II en III (behaald)
Bivag New Health center, Sneek

2017-2019

HBO, Docent LO (1ste graads) (behaald)
Fontys Sporthogeschool , Tilburg

2002-2006

MBO, M.T.R.O (Toerisme en recreatie) (behaald)
Arcus College , Heerlen

1999-2002

HAVO, Middelbare school (behaald)
Dendron College , Horst

1994-1999

CURSUSSEN/TRAININGEN
- Persoonlijk leiderschap training, Maxwise
- Maxellence training geassisteerd
- Gewichtsconsulent LOI (behaald)
- BHV
- EHBO Reanimatie
- TRE (trauma release exercise) workshop

2019
2019
2018
2010
2018
2018

STAGES/PROJECTEN

Zelfstandig, Ban Na (Laos)

2007 - 2008

Functie: Vrijwilliger ontwikkelingswerk
Ontwikkelen en realiseren van eigen ontwikkelproject in Ban Na, Laos
Inhoud project: Bijdragen aan de ontwikkeling van een geïsoleerd dorpje door eigen ingezamelde sportgelden.
Verzorgen van (duurzame) EHBO cursus in samenwerking met het Rode kruis, renoveren van het schooltje en
het verzorgen van Engelse les door middel van sport en spel.
2008

Stichting TODOS Amsterdam
Functie: Docent/voorlichter
Todos geeft jongeren de kans om zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, ongeacht
geslacht, ras, taal, religie, sociale of economische positie. Met de inzet van sport & art stimuleren wij het eigen
maken van life skills (basisvaardigheden) en jeugdleiderschap.
Inhoud: Voorlichting op evenementen (because I'm a Girl) en op scholen BO/VO d.m.v. sport en spel inzicht
verschaffen in situatie kinderen/jongeren in ontwikkelingslanden.

Zelfstandig, Gambia (Afrika)
Functie: Docent en ontwikkelaar LO
Ontwikkelen van eigen sportproject (en tevens nieuwe stageplaats) in Gambia, Afrika.

2005 - 2006

Inhoud project: Sportmateriaal, sportkleding en sponsorgelden inzamelen voor verscheping naar Gambia.
Opzetten en realiseren van sponsor- en promotie activiteiten, betonnen sportveld gerealiseerd. LO opgezet als
officieel examenvak. Netwerken in de sportontwikkelings branche. Eindverantwoordelijke voor project en
ontwikkeling duurzame stageplaats.

Nevenactiviteiten
• IKC de Kemp, Functie: Lid OR
• Samenloop voor hoop, Functie: gastvrouw/ begeleider kinderloop
• VV Kuus oeht Kepèl, Functie: Lid carnavals vereniging
• Dendron College Horst, Functie: Lid PV
• Truckrun Horst, Functie: Gastvrouw/ persoonlijk begeleider deelnemer

2018 – heden
2019-heden
2013 – 2018
2013 – 2015
2004 - 2012

Referentie
Hans Custers, coördinator sport, Psytrec (traumaexpertise centrum), Weert
custers@psytrec.nl of telefoonnummer op aanvraag.

Voor meer informatie over mezelf en uitgebreide referenties verwijs ik u graag naar mijn
website:

www.evelienpeters.nl

