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Ursula Fiddelers 

Ursula Johanna Theodora 

Houtsnipwal 128 

5431 JV Cuijk 

Tel.: 0485-317558 of  06-13303318 

Geboren te Nijmegen, 26 december 1967. 

Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen  

Groepsleerkracht LB, excellente leerkracht in de groep 

Werktijdfactor: 0,6 

Benoeming voor onbepaalde tijd 

 

 

 

Opleiding 

• 2000-2002   : Pabo, Groenewoud te Nijmegen, specialisatie ‘Het jongere kind’.  

• 1985- 1989  : Dansacademie, Hogeschool voor de kunsten Arnhem, afdeling docent,                                         

specialisatie klassiek, modern en jazz ballet  

• 1980-1985   : HAVO, Elshofcollege Nijmegen  

 

 

 

 

 



 

 

Werkervaring basisonderwijs 

 
Basisschool het Telraam te Oeffelt 

• 2021-2022 groep 8, groep 7 en groep 5. Daarnaast word ik ingezet m.b.v. de NPO 

middelen om de hiaten op het rekengebied weg te werken. 

• 2020-2021 Groep 5 

• 2019- heden Deelname pilot RD4  

• 2019-2020 Groep 7 

• 2018-2019 Groep 7 

• 2017-2018 Groep 6 

 

Basisschool De Akkerwinde te Vianen.  

• 2016- 2017 Groep 3/4 maandag en dinsdag. Werkzaam als rekenspecialist en 

dansdocent op de donderdag of woensdag, afwisselend in Vianen en in Beers. 

• 2015-2016   Groep 7/8 

• 2014-2015   Groep 7/8 

• 2013-2014   Groep 7/8 

• 2012-2014   Groep 8  

• 2010-2012   Groep 7/8  

• 2009-2010   Groep 8 en op de woensdag AB leerlingen in groep 5/6 

• 2008-2009   Groep 3/4 en 15 maandagen in groep 5/6 

• 2007-2008   Groep 3  

•  2002-2007  Groep 7/ 8   

• Tussendoor inval werk in groep 1/2.  

 

 

Werkervaring dansonderwijs 

• 1996-Heden 

Universitair Sportcentrum (RSC) Nijmegen. Werkzaam als docent jazzdance en Barre 

workout, af en toe trenduren modern ballet en streetdance. Leeftijd vanaf 18 jaar tot en 



met 60 jaar. Sinds maart 2016 werkzaam als kerndocent afdeling dans. December 

2020- januari 2021 deelname PAC. ( Plaatsing advies commissie.) 

September 2021 gestart met Pilatesscholing. 

 

• 2001-2003 

Cultureel centrum De Meander. Locatie Cuijk en Boxmeer. Werkzaam als docent 

creatieve dans en jazzdans, leeftijd vanaf 5 jaar tot en met 55 jaar. 

• 1995-2001 

De Studio, Nijmegen, Boxmeer en Lent. Werkzaam als docent bodyline, callanetics, 

algemene dansvorming, klassiek ballet, modern ballet, jazz ballet en streetdance, 

leeftijd vanaf 3 jaar tot en met 65 jaar.  

• 2000-2001 

Balletschool Rosanne van Raaij, Nijmegen. Werkzaam als docent streetdance, leeftijd 

15 jarigen. 

• 1998-1999  

Lorentz College, Arnhem. Choreografie voor de musical “Sterrenhemel” (Januari 

1998-Juni 1999). 

• 1998-1999 

Vervanging bij Introdans Educatief  i.v.m. zwangerschapsverlof 

• 1997-1999 

Balletschool Blanche, Westervoort. Werkzaam als docent klassiek ballet en street-

dance, leeftijd vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar. 

• 1995-1999 

Dansanne, Elst. Werkzaam als docent klassiek en jazz ballet, leeftijd vanaf 4 jaar tot 

en met 55 jaar. 

• 1995-1999 

Balletstudio Stella van Wanrooij, Wijchen. Werkzaam als docent algemene 

dansvorming, klassiek en jazz ballet, leeftijd vanaf 5 jaar tot en met 12 jaar. 

• 1995-1996 

Balletschool Jenny Cordromp, Oosterbeek. Werkzaam als docent klassiek ballet, 

leeftijd vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar. 

• 1994-1995 

Liemers College, Zevenaar. Choreografie van de Carmina Burana  



• 1993-1996 

Carnavalsvereniging “De On Ganse” te  Arnhem. Choreografie herenballet. 

• 1993 

Modevakschool, Arnhem. Cursus lichaamshouding en lopen.  

• 1989-1995   

Introdans Educatief, Arnhem. Huidige naam Introdans ensemble voor de jeugd. 

Werkzaam als danseres, dansdocente en choreografe voor kinderen en volwassenen. 

Het voorbereiden van voorstellingen op basisscholen en voortgezetonderwijs d.m.v. 

doemee-lessen. Voorstellingen zelf dansen, nazorg contacten met diverse instellingen. 

Dagprojecten op basis- en voortgezet onderwijs. Het geven van workshops in het 

buitenland, inleiden van voorstellingen in schouwburgen. 

• 1990-1992 

De Rode Raaf, educatief dansgezelschap Utrecht. Werkzaam als danseres. 

• 1990-1992 

Studio Peter Dehing, Cuijk. Werkzaam als docent klassiek ballet, leeftijd vanaf 12 jaar 

tot en met 25 jaar. 

• 1989 

Hogeschool Oberhausen (Duitsland). Workshop moderne dans.  

• 1988-1994 en 1998-2000 

School voor Ballet en Dans, Nijmegen. Werkzaam als docent modern, klassiek, jazz 

ballet, streetdance en algemene dansvorming, leeftijd vanaf 4 jaar tot en met 55 jaar. 

• 1987-1988 

Cultureel Centrum de Lindenberg, Nijmegen. Stage werkzaamheden als dansdocent 

klassiek, modern en jazz ballet, leeftijd vanaf 4 jaar tot en met 45 jaar 

 

Daarnaast heb ik op verschillende balletscholen voor korte dan wel langere periodes 

ingevallen. 

 

Cursussen 

Basisonderwijs 

 

• PLG onderwijskwaliteit o.l.v. Erik Meester ( september 2021- juni 2022) 

• Duiden van begrijpend leesontwikkeling (LE06  oktober 2020- januari 2021) 



• Deelname pilot RD4 ( september 2019- heden) 

• Lerend netwerk rekenen ( 2019-2021) contacttijd 16 uur 

• Kick off begrijpend lezen ( november 2019) 

• RD4 diagnosticerend handelen ( november 2018-  mei 2019) contacttijd 8 uur tijdens 

lerend netwerk rekenen, studielast 120 uur 

• Studiereis Glasgow Critical Skills ( april 2019) 

• MR start bijeenkomst ( januari 2019) contacttijd 5 uur 

• Certificaat Zilver, Prowise ( december 2018) 

• Certificaat Brons, Prowise basisvaardigheden (oktober 2018) 

• Projectgroep Duurzame inzetbaarheid, sessie Huis van werkvermogen ( 31-10-2018) 

• Investeren in lezen. Monitoring groep 4-5-6 ( oktober 2018) contacttijd 4 uur 

• Lerend netwerk rekenen ( 2017-2018) contacttijd 8 uur 

• Professionele dialoog ( schooljaar 2017-2018)   

• Critical Skills verdieping ( rubrics) (november 2017) contacttijd 2 ½ uur 

• Verdiepende conferentie leesonderwijs gr. 4-5-6 (oktober 2017) contacttijd 2 uur 

• Werkconcept Critical Skills (september- november 2017) contacttijd 6 uur 

• Lerend netwerk rekenen ( 2016-2017) contacttijd 8 uur 

• Executieve functies in klas (november 2016) contacttijd 2 uur 

• Rekenspecialist (certificaat januari 2016) contacttijd 57 uur, studielast 193 uur 

• Rots en water training, psychofysieke sociale competentietraining ( oktober 2015) 

contacttijd 16 uur, studielast 24 uur 

• Begrijpend lezen en modelen (oktober 2013-maart 2014) 2 studiemiddagen 

• School video interactie( oktober-december 2013) contacttijd 3 uur 

• Herziene protocollen leesproblemen en dyslexie ( oktober 2013) contacttijd 9 uur 

• Gevorderdentraining Kurzweil 3000 ( 15-5-2013) contacttijd 2 uur 

• Vaardigheidstraining Kurzweil 3000 ( 15-5-2013) contacttijd 2 uur 

• Voortgezet technisch lezen ( voorjaar 2013) contacttijd 7,5 uur 

• Intervisie opbrengstgericht werken 3 ( 14-6-2012) contacttijd 4 uur 

• Combinatiegroep klassenmanagement en instructie ( 30-5- 2012) contacttijd 7,5 uur 

• ICC, interne cultuur coördinator ( diploma 18-1-2012) contacttijd 40 uur 

• Werken met groepsplannen (oktober 2011-maart 2012) contacttijd 7,5 uur 

• Werken met groepsplannen ( januari 2010) contacttijd 7,5 uur 



• Kinder Chi Neng Qigong ( oktober 2010) contacttijd 9 uur 

• MI; meervoudige intelligentie. (voorjaar 2008) 

 

Dansonderwijs 

• Tripple shape instructor (mei-juni 2014) 

• Tai Bo Instructor ( maart 2000) 

• Verschillende trainingen gevolgd aan de Broadway Dance Center en Dance Space te New 

York (voorjaar 1998 en 1999, najaar 1999, voorjaar 2000,najaar 2003) om op de hoogte 

te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van dans. 

• Reiki-1 ( 1998)  

• Reanimatiecursus  

• Universiteit Utrecht. Theaterwetenschappen (September 1989-Juni 1990). 

 

 

 

Referenties 

Basisonderwijs; Nancy Brugman 

Dans; RSC Loes Komdeur. Introdans; Roel Voorintholt 

 

Interesses en aanvullende informatie 

Ik ben gedreven en enthousiast. Ouders en cursisten beschrijven mij als een toegankelijk en 

makkelijk aanspreekbaar persoon. Volgens mijn omgeving werk ik accuraat en met plezier. In 

mijn vrije tijd lees ik graag, ben ik met mijn kinderen op het voetbalveld te vinden en sport ik 

regelmatig. De schouwburg, bioscoop of musea zijn plekken, waar ik me graag laat 

verwonderen inspireren. 

 

 

 


