
BARBARA ECKSTEIN

ONDERWI JS -

PROFESS IONAL  &

PROBLEEMOPLOSSER

PROFIEL

Onderwijsprofessional en probleem-

oplosser, creatief en analytisch op het

gebied van leren, begeleiden,

organiseren en coördineren.

Betrokkenheid kenmerkt mij in het

persoonlijk contact. k heb een sterk

associatievermogen en bekijk

uitdagingen van verschillende

perspectieven. Hierdoor leg ik

gemakkelijk causale verbanden om

problemen op te lossen. Ik werk daarbij

graag zelfstandig maar zoek ook de

samenwerking op. 

KWALITEITEN / TALENTEN

- 3 - talig (Nederland, Engels, Duits)

- bewegend

- analyserende doener

- technisch inzicht

- in de diepte springend

"Ik heb het nog nooit gedaan dus ik

denk dat ik het wel kan"

CONTACT 

Havikstraat 5

6541PL Nijmegen

+ 31 6 415 111 95

b.eckstein1@gmail.com

LinkedIn

Werkervaring

Coachen met paarden:

- begeleiden van mensen met de hulp van paarden

- gericht op het verwerven van nieuwe inzichten en veranderen

   van gedrag

Verantwoordelijk voor:

- coördinatie Duitse deeltijd (opleiding Culturele en

  Maatschappelijke Vorming (CMV))

- studieloopbaanbegeleiding in verschillende jaren

- senior studieloopbaanbegeleider Duitse deeltijd CMV

- supervisie / begeleide intervisie

- ontwikkelen nieuw curriculum in teamverband

- herziening toetsbeleid in teamverband 

- ontwikkelen semesterprogramma met inzet van

  blended learning

- onderwijsinnovatie met creatieve manieren van toetsen

- verzorgen van hoor- en werkcolleges

- begeleiden van afstudeerprojecten

Verantwoordelijk voor het opzetten, inrichten en coördineren

van een Duitse deeltijdvariant van de opleiding CMV

Resultaten:

- Aanmeldingen vanaf 2008 - 2013

- 25 - 40 Studenten per jaar

- Slagingspercentage van 85%

Verantwoordelijk voor:

- De acquisitie

- Het klantencontact

- De planning van medewerkers en de urenregistratie

- De verwerking van aanvraag tot opdracht

- Advisering over producten en locatie

- Troubleshooting, logistieke planning

- Opzet en onderhoud website

Spelen-Met-Paarden - Eigenaar (2018 - heden)

Docent - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(2009 - 2018)

Projectleider - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

(2007 - 2009)

Projectcoördinator /  Officemanger - De Markies tenten 

(2000 - 2007)

https://www.linkedin.com/in/barbaraeckstein/


VAARDIGHEDEN

Microsoft Office (Powerpoint, Excel, Word,

Outlook),

Web Design (WordPress, HTML),

Photoshop, InDesign,

Mac (Pages, Numbers, Keynote)

Coach met behulp van paarden

- Gespreksvoering

- Transactionele Analyse, Dramadriehoek

- Kernkwadranten

- Systemisch werken

- Handling paard (veiligheid, omgang, oefeningen)

- Dossiervorming, ondernemerschap

Drs. Bewegingswetenschappen

- Didaktiek, Methodiek en Statistiek, 

- Bewegingsleer en Trainingsleer 

- Sportbiologie, -anatomie, -psychologie, -sociologie en

  -geschiedenis

- Sport met verschillende doelgroepen (kinderen, ouderen,

  mensen met een lichamelijk, geestelijk of psychisch

  handicap)

- Sportpedagogiek

- Praktische vaardigheden sport

Opleiding

Cursussen

Basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BKE)

Developing and teaching intercultural competence

EVC begeleider / assessor

Didactische aantekening (Didactiek voor HBO docenten)

Professionals, Netzwerk und Perspektiven

Basiswissen für eine erfolgreiche Teamleitung

Systeemontwikkeling Delphi, SQL server

AMBITIES

Beter worden in alles wat ik doe door

constant te blijven oefenen en bijleren.

Squire / ridder worden in de academische

rijkunst

Werken met Paarden (Corine Vogelaar & Florentine van
Vollenhoven (2016 - 2017)

Technische Universität München, (Studium des
Rehabilitations- und Präventionssport
Abschluss: Diplomsportlehrer Univ.  (1989 - 1995)

VRIJWILLIGERSWERK

Lid van het team social media bij

Stichting SAAM in Nijmegen


