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Drs. Mira Kuipers-Carleer 

Mira is een ervaren onderwijskundige, met een specialisatie op MBO onderwijs. 
Zij heeft veel ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen in samenwerking met 
belanghebbenden, waarbij zij een concreet en realistisch eindresultaat duidelijk 
voor ogen heeft.  
 
Mira kijkt graag naar de mogelijkheden binnen een gesteld kader en maakt met 
de betrokkenen afspraken over hoe ze het doel gaan bereiken. Ze haalt er veel 
plezier en energie uit om samen tot mooie producten te komen, met een 
toegevoegde waarde voor de gebruikers. 
Zij werk graag met en voor professionals. Ze vormt zich snel een beeld van de 
situatie van de ander en kan zich goed verplaatsen in de ander. Ze presteert het 
beste in een werkrelatie gebaseerd op gelijkheid.  
Met enthousiasme, openheid en eerlijkheid weet zij anderen mee te krijgen in 
het werk dat gedaan moet worden. 
 
Anderen typeren haar als deskundig, doelgericht, praktisch, gestructureerd en 
behulpzaam. 

 
Expertisegebieden 
 
1 Ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs 

2 Opstellen beroepscompetentieprofielen 

3 Examinering en toetsing 

4 Projectleiding 

5 Coaching 



 

   Pagina 2 van 3 

 

Professionele ervaring 
 
Onderwijskundig advies en expertise, ROC Mondriaan 
Als expert en sparringspartner meedenken in 
onderwijsverbetering en -vernieuwing, herontwerp van leerlijnen 
en ontwikkelen nieuwe opleidingen. 

2019 - heden 

Coaching, training en onderwijskundig advies, mboRijnland 
In kaart brengen, beschrijven en structureren van het curriculum 
van diverse opleidingen. Meedenken in opzet examinering en 
kwaliteitsborging. 
 

2014 – 2019 

Coaching, training en onderwijskundig advies, Nationale Bakkerij 
Academie 
Uitvoeren van trainingen voor examinatoren uit de 
bakkerijbranche. 
 

2014 - heden 

Coaching, training en onderwijskundig advies, Dutch Health 
Tech Academy 
Verantwoordelijk voor het opstellen lessenjaarplannen en 
onderwijsprogramma’s. 
 

2014 

Coaching, training en onderwijskundig advies, Consortium 
Werkend Leren in de Productietechniek (WLP) 
Herzien van de WLP-leermaterialen en –exameninstrumenten. 
 

2015 - 2017 

Coaching, training en onderwijskundig advies, Kenwerk 
Kennis en kunde inzetten voor ontwikkelen keuzedelen, 
beantwoorden vragen rondom kwalificatiedossiers, ondersteunen 
Paritaire Commissies, ondersteunen ROC’s bij 
examineringsvraagstukken, ontwikkelen servicedocumenten bij 
herziene kwalificatiedossiers. 
Coachgesprekken met deelnemers opleidingstraject, beoordelen 
van deelnemers tijdens examenweek. 
 

2014 - 2015 

Coaching, training en onderwijskundig advies, Stichting 
Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers 
Beoordelen van nascholing voor apotheekmedewerkers t.b.v. het 
SANA-keurmerk. Voorzitten van de vergaderingen van de 
beoordelingscommissie. 

2004 - heden 

  
Diverse opdrachten bij Kenwerk  
Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren 
horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening 

2007-2014 

Projectmedewerker 
Opstellen beroepscompetentieprofielen en kwalificatiedossiers 
Op basis van deskresearch, interviews bij inhoudsdeskundigen en 
beroepsbeoefenaren de beroepen in de branche in kaart brengen 
(beroepscompetentieprofiel). Samen met inhoudsdeskundigen uit 
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onderwijs en bedrijfsleven een ‘blauwdruk’ maken voor het 
diploma-eisen voor deze beroepen (kwalificatiedossier). 
Projectmedewerker 
Examenwerk - Op basis van kwalificatiedossiers ontwikkelen van 
examen-instrumenten, samen met inhoudsdeskundigen uit 
onderwijs en bedrijfsleven. 

 

Projectmedewerker en projectleider 
Projecten - 
Trainingen competentiegericht begeleiden en beoordelen, 
ondersteunen ROC’s bij implementeren kwalificatiedossiers. 

 

  
Projectmedewerker bij kenniscentrum mbo SVGB 2004-2007 
  
Projectleider en projectmedewerker bij Triam Kennismanagement 1996-2004 
  
Projectmedewerker bij NS Opleidingen 1995-1996 

 

 
Opleiding 
 
Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede 
Afgestudeerd in 1995 

1995 

Atheneum B, Jacobus College, Enschede  
 

 
Professionele Ontwikkeling 

Systemisch werken, Barada opleidingen Januari – maart ‘19 
Kindercoaching, Barada opleidingen Juni ’16 – januari 

‘17 
5 elementen vitaliteitscoach, Barada opleidingen Maart ’13 -juni ’14 
Loopbaan- en levenscoach – Practitioner, BCoach Maart ’13 –apr. ’14 
Expert in sales, Kenneth * Smit Apr. + juni’12 
Inzicht in invloed, Bureau Zuidema Mei 2011 
Creatief denken, Purple Monkey Sep. ‘07 
Breintraining, Purple Monkey Maart ‘07 
Excelleren in Adviseren, BIG Unlimited Juni ‘06 
Projectmatig Creëren, Kern Konsult Juli ‘04 
Workshop Enneagram, NCATB Dec. ‘02 
Commerciële vaardigheden, BIG Unlimited Nov. ‘01 
Tekstredactie voor inter- en intranet, Hendrik van der Spek Sept.’99 
Adviesvaardigheden, Driekant Opleidingen Okt. ‘98 
Sportmassage en sportverzorging Sept. ‘97 – juni ‘98 

 


