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Wie ben ik? 
Verbindend, inspirerend, strategisch, daadkrachtig, doelmatig & transparant, analytisch, werkend vanuit 
passie & met plezier, oplossingsgericht, deskundig, opgeruimd karakter. Zomaar een aantal woorden 
waarmee de mensen met wie ik werk(te), mij omschrijven. 
 
Ik ben een leider die werkt op basis van ‘verbindend en wederzijds vertrouwen’, vandaar de naam 
van mijn bedrijf: Ad Confidunt (Latijn: vertrouwen). Ik werk vanuit vertrouwen in en met het team, met 
oog voor de mens (zich gezien en gehoord voelen, ontwikkelen, inspireren, gebruik maken van 
expertise en talenten) want in je team zit je kracht! Ik verbind mij snel met collega’s, leerlingen en 
ouders zodat ik mij optimaal kan inzetten voor: de leerling. 
 
Ik heb visie op en ervaring in onder andere het opzetten van een managementstructuur, gespreid 
leiderschap in een team, een professionele leergemeenschap, verbetering van onderwijsresultaten en 
overzicht en gericht inzetten van financiën (mijn ervaring in de financiële branche draagt daaraan bij).  
 
Ik zet mij graag in als interim-directeur ter vervanging en/of optimalisering van uw organisatie. 
Daarnaast kan ik voor u van betekenis zijn op het gebied van management, onderwijs (zoals 
begeleiding van een team en het verzorgen van een studiedag), professionele leergemeenschap en 
financiën. Ook coaching van startende of ervaren directeuren is een van mijn werkzaamheden.   
 
Ik werk rechtstreeks als ZZP-er; ook werk ik samen met onder andere het Onderwijsbureau, WVS 
Onderwijs, 1801 jeugd- en onderwijsadvies, Scolix en Interim-Onderwijs.nl. 
 
 Graag kom ik met u in contact! U kunt mij bereiken via tel-nr. 06-5719 7760 en e-mail 
info@adconfidunt.nl. Ook vindt u meer informatie op mijn website: www.adconfidunt.nl. 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam Frank Neerhof 
Geb-datum 25-03-1975 
Adres Marokkostraat 48 

2408 JH  Alphen aan den Rijn 
Tel. 06-5719 7760 
E-mail info@adconfidunt.nl 
Website www.adconfidunt.nl 
Burgerlijke staat Gehuwd 
Kinderen 3 (20 jaar, 18 jaar en 13 jaar) 
Kerkelijke gemeente Mozaïek0318, Veenendaal 
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Werkervaring 
Waar Kenmerken & werkzaamheden Wanneer 
Directeur Prinses Julianaschool (Gouda) 450 leerlingen, 50 teamleden 

Protestants christelijk basisonderwijs 
 
Gerealiseerd naast ‘going concern’: 
- Leiderschapsteam van teamleiders en 
IB-ers geherstructureerd; 
- Professionele Leergemeenschap 
opgezet aan de hand van leerteams op 
basis van gespreid leiderschap; 
- Verbetering resultaten gerealiseerd 
aan de hand van verdiepende analyses, 
versterking didactiek, reflectie;  
- Professionele cultuur opgezet (o.a. 
feedback geven en ontvangen); 
- Verbinding in team bewerkstelligd; 
- Visietraject op:  
onderwijs, teamcultuur, taakverdeling, 
identiteit, ouderpartnerschap; 
- Start ouderpartnerschap, o.a. aan de 
hand van opgezet ouderklankbord. 

maart 2020- 
dec 2022 

Directeur Da Costaschool (Bodegraven) 180 leerlingen, 20 teamleden 
Protestants christelijk basisonderwijs 
 
Gerealiseerd naast ‘going concern’: 
- Onderwijsontwikkeling tot stand 
gebracht; 
- Geprofileerd, school op de kaart gezet; 
-  Verbinding in team bewerkstelligd. 

sept 2017- 
febr 2020  

Bovenschools verantwoordelijk voor ICT  
Stichting De Vier Windstreken 

16 scholen 
Voorbereiding/aanzet voor: 
- opzetten professioneel netwerk van 
ICT-ers; 
- stichting breed ICT-beleid; 
- ICT-professionalisering.  

sept 2019- 
febr 2020 

Leerkracht bij: 
- Da Costaschool (Bodegraven); 
- De Rank (Alphen aan den Rijn); 
- De Stromen (Alphen aan den Rijn); 
- Invalwerk op diverse scholen. 

 

 

 

 

 

Groepen 7-8 
(invalwerk in alle groepen) 

2011-2017 
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Vervolg Werkervaring: 
Waar Kenmerken & werkzaamheden Wanneer 
Relatiebeheerder pensioenen bij  
De Goudse Verzekeringen te Gouda 
 

Werkzaamheden: 
- Adviseren assurantiebedrijven & 
werkgevers; 
- Aansturen van collega’s; 
- Geven van presentaties (intern en 
extern); 
- Signaleren van aandachtspunten & 
initiëren van verbeteringen;  
- Deelnemen en leidinggeven aan 
projecten; 
- Senior functie. 

2000-2011 

Commerciële functies in het toerisme, de 
technische en de verzekeringsbranche 

 1995-2000 

 
 
Opleidingen/cursussen 
Wat Wanneer 
Schoolleidersopleiding PentaNova 2018-2020 
Hogeschool Leiden Pabo, verkorte deeltijd 2009-2011  
Diverse in de verzekeringsbranche: 
- Commerciële trainingen; 
- Verzekeringstechnische opleidingen/cursussen/trainingen; 
- ICT-trainingen. 

1995-2011 

Neder Veluwe College te Veenendaal, Meao Commercieel, versneld 1993-1995 
Ichthus College te Veenendaal, VWO 1987-1993 

 


