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Lizelot Zantboer 

  

 

 

 

 

 

Persoonlijk profiel 

Lizelot is met name betrokken bij projecten op 

organisatiegebied. Ze blinkt uit in het bewaken van 

planningen en het opstellen van rapportages. Klanten en 

collega’s kunnen op haar rekenen; ze doet wat ze belooft. 

 

Projecten met tegenstrijdige belangen vormen voor Lizelot dé 

uitdaging. Nieuw taakbeleid, samenwerkings- of 

fusietrajecten tussen scholen, procesmanagement; ze houdt 

ervan om dit soort puzzels tot een goed einde te brengen. 

 

Referenties (niet limitatief) 

• Procesbegeleiding leerlingendaling en bestuurlijke 

samenwerking, waaronder: 

- A) projectleiding vereniging van 19 schoolbesturen PO 

- B) projectleiding samenwerkingsverband van 14 

schoolbesturen VO  

- C) projectleiding samenwerking t.b.v. leerlingendaling 

tussen twee VO-schoolbesturen met meerdere vestigingen 

• Diverse bestuurlijke en institutionele fusietrajecten  

• Diverse trajecten procesbegeleiding om te komen tot 

nieuw taakbeleid in het VO  

• Probleemanalyse tegenvallend 

medewerkerstevredenheidsonderzoek VO-school 

• QuickScan effecten van de Wwz op het onderwijs 

(lerarenbestand) - ministerie van OCW  

• Procesbegeleiding heroriëntatie en koersontwikkeling 

samenwerkingsverband van 30 schoolbesturen in het PO 

• Procesbegeleiding ruimte en professionalisering VO 

• Evaluatieonderzoek 'anders organiseren' - Stichting O2A5 

• Procesbegeleiding (mogelijke) wijziging taakbeleid 

schoolbestuur VO diverse verschillende locaties 

• Evaluatie vastgelopen fusietraject twee PO-schoolbesturen 

• Procesbegeleiding integrale en duurzame samenwerking 

twee VO-scholen en twee verschillende besturen  

• Diverse andere schooltijdentrajecten, meerdere PO-

scholen 

Contactgegevens 

 

 lzantboer@pentarho.nl 

 055 – 538 66 90 

 06 – 824 77 817 

  

 Boogschutterstraat 52 

 7324 BA Apeldoorn 

 

Eigenschappen 

• Ondernemend 

• Enthousiast  

• Analytisch denkvermogen  

• Betrokken  

• Open  

 

Expertises 

• Bestuurlijke samenwerking 

• Taakbeleid  

• Onderwijsvernieuwing 

• Personele en bestuurlijke 

vraagstukken 

• Leerlingendaling 

• Fusietrajecten 

• Procesbegeleiding  

• IKC-trajecten  



 

 

 

 

 

 

 

 Ruimte om te zijn. 

Werkervaring 

Adviseur 

Penta Rho | september 2016-heden 

 

Interventiestagiaire psycholoog-trainer master Sociale 

en Organisatiepsychologie 

Universiteit Utrecht | september 2015-juli 2016 

 

Coördinator opleiding Algemene Sociale 

Wetenschappen en auteur samenvattingen 

JoHo Foundation | september 2012-juli 2015  

 

Lid mentoraat Algemene Sociale Wetenschappen 

Universiteit Utrecht | september 2013-juli 2014 

 

Opleidingen 

• Master Sociale en Organisatiepsychologie, specialisatie 

organisatie- en interventiepsychologie (Universiteit 

Utrecht) 

• Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, minor 

arbeids- en organisatiepsychologie (Universiteit Utrecht) 

 

Cursussen/trainingen 

In samenwerking met adviseurs van collega adviesbureaus 

Infinite Financieel en B&T 

• Bestuurlijke en personele vraagstukken binnen het primair 

en voorgezet onderwijs 

• Onderwijsvernieuwingen 

• Leerlingendaling  

• Financieel beleid voor het onderwijs 

• Passend onderwijs 

• Het adviesvak 

• Intervisie en persoonlijke ontwikkeling 

• Schrijf- en presentatievaardigheden 

 

 

 


