
Mirthe Top
Ontwikkelingsadviseur ME+U & 
interim (onderwijs)management 

Doordat ik in de afgelopen jaren diverse schoolbesturen als interim schoolleider heb ondersteund en 
voor die � jd ook kilometers heb gemaakt als leerkracht ben ik, na meer dan 20 jaar in het onderwijs 
te werken, bekend met de uitdagingen op de verschillende niveaus in het primair onderwijs.
Door deze jarenlange ervaringen heb al binnen korte � jd door waar knelpunten en uitdagingen liggen 
in een organisa� e. 
Na observa� es en analyse weet ik wat nodig is om échte ontwikkeling te creëren en ga hiermee graag 
aan de slag. Hiervoor gebruik ik voor iedere medewerker de online tool van ME+U waarbij ik snel kan 
zorgen voor de versterking van de samenwerking binnen een team door inzicht te krijgen in ieders 
drijfveren. Hoe goed ken jij je collega’s? Heb jij grip op de drijfveren en valkuilen en blinde vlekken 
van je team? Benu� en jullie alle talenten en diversiteit in het team?
Het gevoel dat er veel meer poten� eel zit in een team of organisa� e maak ik  concreet. Ik daag 
mensen daarbij uit om uit hun comfortzone te komen, te leren en zich écht te ontwikkelen. Blijvend.
Dit alles uiteraard naast de reguliere werkzaamheden die horen bij de func� e van interim (onderwijs)
manager.

WERKERVARING
De Ontdekking, Apeldoorn | supervisie zittende directie
augustus 2022  - december 2022

De Regenboog Osseveld, Apeldoorn | ondersteuning zittende directie
mei 2022  - december 2022

De Terebint, Apeldoorn | overbruggingsmanagement
januari 2022  - augustus 2022

Junior College, Nunspeet | overbruggingsmanagement
september 2021  - april 2022

Koningin Julianaschool, Apeldoorn | schoolsluiting
augustus 2020  - augustus 2021

De Wegwijzer, Apeldoorn | overbruggings- en veranderingsmanagement
oktober 2019  - augustus 2021

Ambi� e, autonomie en integriteit. Dat zijn mijn leidende waarden binnen mijn werk als 
ontwikkelingsadviseur en interim manager. 
Als je met mij aan het werk gaat, zul je mijn persoonlijke drijfveren al snel ontdekken:

Oranje: enthousiast, veelzijdig en vindingrijk, voeg energie toe en houd van reuring, pas me snel   
 aan de situa� e aan, kom vaak met nieuwe ideeën, raak bij veel ac� viteiten betrokken. 
Rood:  lever op een krach� ge en directe wijze mijn bijdrage, hardwerkend en besluitvaardig.
Blauw:  een goed ontwikkeld gevoel voor prioriteiten, lever werk al� jd op � jd af en verbind me aan  
 realis� sche doelstellingen, 'ik zeg wat ik doe, doe wat ik zeg', kom afspraken en belo� es na. 
Groen:  versterk de onderlinge band door mensen samen te brengen, loyaal en al� jd bereid hulp   
 te bieden. 

Naam : Mirthe Top
Geslacht : vrouw
Na� onaliteit : Nederlandse
Plaats : Apeldoorn
Telefoon : 06 250 44 251
Email : mirthe@mirthetop.nl
Website : www.mirthetop.nl

PERSONALIA



OPLEIDING
ME+U | Master your inner game
Methode voor persoonlijke ontwikkeling, versterking van teams, en neerzetten van
een krachtige organisatiecultuur.
2022

Penta Nova, Ede
Directeur primair onderwijs
2010 - 2011

Penta Nova, Zwolle
Basisvaardigheden onderwijsmanagement
2009 - 2010

Hogeschool IJsselland, Deventer
Lerarenopleiding basisonderwijs
1995  - 1999

Koninklijke Scholengemeenschap, Apeldoorn
HAVO
1993 - 1995

Koninklijke Scholengemeenschap, Apeldoorn
MAVO
1988 - 1993

TRAININGEN, PROJECTEN & STRATEGISCHE SESSIES
Diverse strategische in-company sessies
Georganiseerd door de Veluwse Onderwijsgroep.
Thema’s: o.a. HRM, identiteit en gespreksvaardigheid.

Training “opbrengstgericht werken op basis van prestatiefeedback” (afgerond) 
Ontwikkeld door Universiteit van Twente.

Cursus Kanjertraining (afgerond)

Diverse workshops en trainingen rondom onderwijsmanagement

Koningin Wilhelminaschool, Apeldoorn | ondersteuning zittende directie
oktober 2019  - december 2019

Kindcentrum Van den Bergh, Voorthuizen | overbruggingsmanagement
februari 2019  - juli 2019

Rehobothschool, Naarden Vesting | veranderingsmanagement
januari 2018  - juli 2019

St. Bernardusschool, Epe | vast dienstverband Veluwse Onderwijsgroep
januari 2011  - december 2017 

+ Anne Frankschool, Apeldoorn | overbruggingsmanagement
 april 2016  - juni 2017

 + De Krugerstee, Vaassen | ondersteuning zittende directie
 augustus 2015  - maart 2016

St. Victorschool, Apeldoorn | vast dienstverband Veluwse Onderwijsgroep
augustus 2010  - augustus 2011


