
 

 

Curriculum vitae 

Eric Lippold 

  

 

 

 

 

 

Persoonlijk profiel 

Eric is een ervaren onderwijsprofessional die het spectrum 

van het voortgezet onderwijs goed kent. Goed leiderschap en 

helder communiceren, dat is waar Eric voor staat. Met een 

goed inlevingsvermogen geeft hij alle betrokkenen de 

aandacht die ze nodig hebben. Eric is in staat om complexe 

situaties snel te doorgronden. Hij is resultaatgericht, kan 

makkelijk op verschillende niveaus schakelen en brengt 

dynamiek in uw organisatie. 

 

Creatief en bevlogen zijn woorden die bij Eric passen. Naast 

onderwijs is sport zijn andere grote passie. Voetbal voert 

daarbij de boventoon en is een belangrijk onderdeel van zijn 

leven (o.a. als scout van FC Emmen). Met zijn gezin geniet 

hij verder van reizen, spelletjes spelen en nieuwe dingen 

ontdekken. Animo Sana in Corpore Sano (een gezonde geest 

in een gezond lichaam) is een motto wat daar ook bij hoort. 

 

Werkervaring 

Senior adviseur 

Penta Rho | augustus 2022-heden 

 

Directeur 

Landstede VO | mei 2020-augustus 2022 

 

Directeur 

Thomas a Kempis College | mei 2020-augustus 2022 

 

Directeur 

JenaXL | mei 2020-augustus 2022 

 

Directeur  

Expertisecentrum passend onderwijs | mei 2020-augustus 

2022 

 

 

 

Contactgegevens 

 

 elippold@pentarho.nl 

 055 – 538 66 90 

 06 – 110 04 825 

  

 Boogschutterstraat 52 

 7324 BA Apeldoorn 

 

Eigenschappen 

• Sociaal bewogen 

• Ondernemend 

• Motiverend 

• Innovatief 

• Resultaatgericht 

 

Expertises 

• Interim-management 

• Verandermanagement 

• Procesbegeleiding flexibilisering 

onderwijs 

• Procesbegeleiding passend 

onderwijs 

• Procesbegeleiding 

leerlingendaling 

• Procesbegeleiding 

geïntegreerde leerroutes 

• Kwaliteitsvraagstukken 

• Cultuur in organisaties 

 

Hobby’s 

• Voetbal 

• Muziek 

• Reizen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ruimte om te zijn. 

Directeur 

Bovenschoolse zorgvoorziening DOC’93 | mei 2020-augustus 

2022 

 

Lid algemeen bestuur  

Samenwerkingsverband 23-05 | mei 2020-mei 2022 

 

Directeur 

De Nieuwe Veste Hardenberg | februari 2016-mei 2020 

 

Directeur  

ISK Hardenberg | augustus 2018-mei 2020 

 

Bestuurslid  

Bevorderen opleidings- en beroepskeuze | februari 2016-mei 

2020 

 

Opleidingen 

• ALO (Groningen) 

• Havo (KDC Emmen) 

 

Cursussen/trainingen 

• Leergang kwaliteitszorg (B&T) 

• Leidinggeven aan leren (NSO/NCA) 

• Mastercourse strategisch leiderschap (Avicenna) 

 

 

Nevenactiviteiten 

• Scout FC Emmen 

 

 

 


