
Koen Mattheeuws 

Authentieke -, empathische -en opbouwende communicator 
Gedreven valorisator -en pionier 
Ondernemende -en vindingrijke beelddenker 

Competenties 
 

Persoonlijke competenties 
 Groepen inspireren -en begeleiden 

 Vormingstrajecten opbouwen en leiden.  

 Inspirerend Coachen 

 Veranderingsprocessen begeleiden 

 Pionieren 

 Motiveren   

 Organiseren 

 Contact maken, relaties opbouwen en netwerken  

Technische competenties:  
 ICT:  

o Mail, Word, PowerPoint  

o Autodidact in het werken met Excel, Google Forms, Mailchimp en een reeks apps 

zoals: Symbaloo, Quizlet, Kahoot, Popplet, Screencast-o-matic, …  

 Talen 

o Nederlands: Vlot spreken, begrijpen en schrijven 

o Engels: Vlot spreken, begrijpen en schrijven 

o Frans: Redelijk begrip, matige spreker en schrijver 

o Duits: Matig begrip 

Professionele Loopbaan        
 

 Trajectbegeleider en Valorisator bij het Steunpunt diversiteit en leren (Ugent).  

o In 2021 doe ik valorisatiewerk rond diverse thema’s (Diversiteitsbeleid, 

evaluatiebeleid, Brede school) en werk ik samen met diverse partners zoals daar 

zijn: steden en gemeenten (Oostende,  Brugge, Lokeren, St-Niklaas), 

vormingsdiensten (Docatlas, CNO, Eekhoutacademie) en scholen.  

o In 2020 was ik verantwoordelijk voor het disseminatietraject Transfair Extra. 

Tijdens dat jaar deelde ik onze kennis en tools inzake transities met allerlei 

onderwijsondersteunende en – belendende organisaties.  

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/home
https://pro.vanbasisnaarsecundair.be/
https://vanbasisnaarsecundair.be/


o Tussen juli 2018 en dec 2019 begeleidde ik een aantal Gentse scholen in het 

kader van het Transfair project. “samen werken aan een geslaagde 

onderwijsloopbaan voor derdelanders” 

o Daarvoor begeleidde ik jaarlijks schoolteams rond prioritaire nascholingsthema’s: 

Differentiëren dankzij diversiteit (‘13- ‘14), Beter leren door breed evalueren 

(’14 - ‘15), Het M-decreet als motor voor uitmuntend onderwijs (‘15- ‘18).  

o Voor van het Validiv project ontwikkelde ik mee de website www.metrotaal.be 

(’14-’16) 

o Voor het Transbaso project organiseerde ik de slotconferentie, hielp ik websites 

vormgeven en aanbevelingen uit het onderzoek verspreiden. (2017) 

 Zelfstandig schoolcoach en -begeleider, crisis- en procesbegeleider (sinds 2006, in 

bijberoep sinds 2013) 

 Januari 2006 – juni 2013: Zaakvoerder bij Art de Co: training en groei in het onderwijs.  

 September 1999 – 2006: Trainer Preventiedienst De Sleutel  

 Januari 2002 – 2010: freelancetrainer bij Leefstijl Nederland.  

 Tussen 1992 en 1999:  Opvoeder (Don Bosco Sint Denijs Westrem , Wagenschot), 

Gezinsbegeleider, Dagcentrum De Takel) en drughulpverlener en preventiewerker. 

(Preventie en drughulpverleningscentrum De Torre, Knokke – Heist (nu drughulpverlening 

Knokke – Heist).  

Diploma’s 
 Gegradueerde in de orthopedagogie (bachelor, Ipsoc Kortrijk) 

 Gezinsbegeleider en gezinsgericht werken (banaba, VLOD Kortrijk,) 

Andere relevante certificaten/opleidingen 
 Drughulpverlener (Opleiding De Sleutel) 

 TOT (trainer of trainers) certificaat Leefstijl Nederland (erkend door Lions Quest 

International). Dit certificaat geeft mij het recht om andere trainers op te leiden.  

 Basisopleiding bemiddeling (Caleidoscoop: conflictmanagement en mediation techniek) 

 Erkend trainer Meervoudige Intelligentie en Coöperatieve leerstrategieën (Bazalt) 

 Certificaat inspirerend coach (center for self management) 

Personalia 

 

° 16/02/1970 

Burgerlijke staat: gehuwd en vader van drie kinderen  

Adres: Polderstraat 38, 8301 Knokke – Heist  

E-mail: mattheeuwskoen@telenet.be 

 

 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/transfair-samen-werken-aan-een-geslaagde-onderwijsloopbaan-voor-derdelanders
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/onderzoek/validiv
http://www.metrotaal.be/
http://www.transbaso.be/
http://www.artdc.be/
http://www.desleutel.be/overdesleutel/watdoenwe/preventie
http://www.leefstijl.nl/
http://www.db-internaatgent.be/
http://www.wagenschot.be/
http://www.donbosco.be/index.php?id=dagcentrum-lier
http://www.knokke-heist.be/welzijn-en-gezondheid/gezondheid/drugpreventie/drughulpverlening
http://bazalt.nl/over-bazalt
http://www.centerforselfmanagement.com/index.htm
mailto:mattheeuwskoen@telenet.be

