
Uit de Chaos 

                    Curriculum Vitae 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 

 
Naam:  Marian Drabbels  
Woonplaats: Deurne 
Contact via mail:  info@uitdechoas.nl 
 
 
 

PROFIEL 
 

Observeren, luisteren, organiseren, motiveren, enthousiasmeren, initiatieven nemen, zowel zelfstandig als in 

teamverband werken, zijn kwaliteiten die mijn karakter typeren, waarbij ik zakelijkheid en verantwoordelijkheid 

niet uit de weg ga. Ik ben een gedreven enthousiast persoon die graag kennis met anderen deelt en samen wil 

werken om kwaliteiten en leerdoelen naar boven te halen. Het bewustwordingsproces vergroten. Vooral de 

dagelijkse praktijk staat daarbij centraal, wat we hebben geleerd uit het verleden en waar we naar toe willen in het 

heden. Maar vooral leven in het NU. 

WERKERVARING meest recente  
 
2012 tot heden   ZZP coach en gedragsdeskundige 
   Mijn praktijk is gericht op kinderen, jongeren en ouders 

 psycho- sociale weerbaarheidstraining, coaching trajecten, begeleiding ouders 

 angsten en stress situaties aanpakken m.b.v. de matrixmethode, brainblocks 

 inzichten in problematieken zoals autisme, ADHD, hechting, faalangst, perfectionisme… 

 huiswerkbegeleiding, plannen organiseren, toepassen van leerstrategieën  

 creatieve vrijetijdsbesteding o.a. bespelen van een muziekinstrument, knutselen, schilderen.. 
 
2015 tot heden:  Gedragsdeskundige 

Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) 
  Stichting GOO kinderopvang en basisonderwijs te Gemert 

 Begeleiden van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte in de reguliere setting 

 Coachen en trainen van leerkrachten, individueel of als team, op maat gemaakt en gericht op 
preventief handelen. Denk hierbij aan communicatie met kinderen, klassenmanagement, 
problematieken als autisme, AD(H)D en moeilijke groepen 

  
2012 tot aug. 2017:  Muziekdocent    

muziekschool “Musicas”  te Deurne 

 Klarinet docent 

 Muziekcoach basisonderwijs 

 
2013 tot 2016:  Muziekcoach  

Project LEEF gericht op sport, muziek en cultuur gemeente Deurne 

 Ondersteunen en inspireren van leerkrachten basisscholen 

 Muziek oriëntatie voor instrumentkeuze voor verenigingen 
 
Muziekmethode “Leef je uit met Muziek” geschreven met als doel: 
• Het creëren van een eenvoudige ondersteuning voor leerkrachten 
• Leerlingen en leerkrachten stimuleren  om met muziek bezig te zijn 
• Didactisch verantwoorde leerlijn uitzetten voor groep 1 tot en met 8  
• Geïmplementeerde verbindingen tussen verenigingen en basisonderwijs 

    
2008 tot 2015:  Ambulant begeleider cluster 4 (sociaal/emotionele stoornissen) 
               Triade scholing & advies regio Helmond 

Ondersteuning en advisering aan kinderen, school en ouders  
Zowel werkzaam binnen basis- als voortgezet onderwijs 
Speciale doelgroep: eerste opvang anderstaligen “De Cajuit” te Helmond. 

 Ondersteuning en advies aan leerkrachten/docenten 

 School Video Interactie Begeleiding 

 Psycho-educatie voor leerlingen 

 Klassenpresentaties voor en met leerlingen 

 Teamvoorlichting en trainingen 

 SOVA training, omgaan met pestgedrag 

 Rots & Water trainingen 

     

http://www.stichtinggoo.nl/


OPLEIDINGEN  
 
2018 heden  Basisopleiding Familie- en systeemopstellingen  Gegeven door: Pierre Rooymans 
   Centrum De Smederij te Soerendonk   

 
1994 - 1995:   Kinderen in hun ontwikkeling bedreigde kleuters  
      Hoge School te Utrecht HBO 
     
1987 – 1989  Leer- en opvoedingsproblemen 
   Hoge School te Tilburg HBO 

1982 - 1986  Kleuterleidster opleiding KLOS 
      Katholieke Pabo Groenewoud te Nijmegen  

 

CURSUSSEN   
      
 
2014 /2017 Brainblocks 

 Inzicht in de werking van je brein deel 1   Cursusgever: Stephan van de Ven 

 Communicatie deel 2 
 

2017  Begeleiden van kinderen met een vluchtelingenachtergrond  Seminarium voor orthopedagogiek 
 

2016 /2017 MatriXcoachen      Cursusgever: Ingrid Stoop  

 Hoofd opruimen,  

 Angsten oplossen 

 Emotionele problemen oplossen 

 Psychosomatische klachten oplossen 

 Leren hoe te leren 
 
2014  School Video Interactie Begeleiding    Cursusgever: Marianne Bookelman 

 Individueel coachingstraject 

 Groepsprocessen 

 Visie op school 
 
2011 – 2015 Rots en Water psychofysieke training        Cursusgever: Freerk Ykema 

 Basiscursus (voortgezet onderwijs) 

 Basisschool Schoolbreed 

 Autisme 

 Trauma verwerking 

 Gericht op meisjes en vrouwen 
 
2011-2013  Stichting werken met Goldstein,      Cursusgever: Peter Bleumer 

 ART (Agression Replacement Training) 

 SOVA (sociale vaardigheden) 
    
2010-2011  CTO Counseling           Cursusgever: Cees van Meurs 

 Coachen als zelfinstrument, hoe coach ik mijzelf 

 Coachen als managementinstrument 
 

2008 – 2009  Psycho Educatie Handleiding voor jezelf   Cursusgever: Rene Manders 

 Deel 1 / 2 / 3 
 

Overig 
 
Ik zorg voor- en geniet van mijn kinderen. In mijn vrije tijd houdt ik van sporten, muziek luisteren en maken, familie en vrienden 
ontmoeten en (verre) reizen maken.  


