
Wouter ten Pas                                                                                                            15-06-1993 
0683548802                                                                                                                  8191 XP Wapenveld   
woutertenpas@gmail.com                                                                                         Leeuwerikweg 16 

Curriculum Vitae  

Werkervaringen  

Voetbaltrainer  
WZC Wapenveld, Wapenveld  
Periode: van 2008 tot 2012  
Werkzaamheden: Het trainen en begeleiden van jonge kinderen ( 5 t/m 8 jaar) 

 
Vakkenvuller / Caissière   
C1000 / Albert Heijn, Wapenveld  
Periode: van 2010 tot 2014  
Werkzaamheden: Vakkenvuller / Kassamedewerker 
 

Leraar ( stage )  
De Mozaiek , Zwolle  
Periode: van 2011 tot 2013  
Werkzaamheden: Lesgeven aan alle groepen van de basisschool  
 

Fabrieksmedewerker  
Koninklijke Euroma Wapenveld 
Periode : 2014 tot heden 
Werkzaamheden : Operator bij verschillende machines in de ploegendienst 
 

Zorgbegeleider ( Stage ) 
WZU Veluwe Rehoboth Wapenveld 
Periode : Januari 2015 – Juni 2015 
Werkzaamheden : Activiteiten organiseren, ondersteuning met eten (doelgroep : Ouderen met dementieproblemen) 
 

Training Coaching vaardigheden  
Deltion College, Zwolle 
Periode : September 2015 – December 2015 
Werkzaamheden : Het individueel begeleiden (coachen) van studenten (theoriecursus) 
 

School Maatschappelijk Medewerker 
Deltion College (Studenten Succes Centrum), Zwolle 
Periode : September 2015 – Juli 2016 
Werkzaamheden : Faalangsttraining, Assertiviteitstraining, Coach4More, Gesprekstechnieken ( Voorbereiden, Uitvoeren, 
Rapporteren )  
 

Coach4More  
Deltion College, Zwolle 
Periode : Januari 2016 tot heden 
Werkzaamheden : Het individueel begeleiden (coachen) van studenten (praktijk) 
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Opleidingen 
VIAA (GH)    : SPH van 2014 tot heden 
Windesheim : PABO van 2011 tot 2013 
Windesheim : Lerarenopleiding Aardrijkskunde van 2010 tot 2011 
HAVO            : 2005 tot 2010. Diploma behaald.  
 

Talen 
Nederlands : Mondeling uitstekend, schriftelijk uitstekend 
Engels        : Mondeling voldoende, schriftelijk goed 
 

ICT Kennis                        Hobby’s 
Word                                           Voetbal 
Excel                                            Vrienden 
Windows                                    Sporten 
Apple 
Powerpoint 
Prezi 
Movie Maker 
Outlook  
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Motivatiebrief het Sprengen College 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Mijn naam is Wouter ten Pas, 22 jaar oud. Ik ben nu 2e jaar SPH-Student op Hogeschool VIAA. 

Volgend jaar ben ik 3e jaar student en zou ik erg graag stage bij jullie willen lopen, het betreft een 

stage van 32 uur per week. Ik woon al 22 jaar in Wapenveld en daardoor heb ik natuurlijk een 

algemeen beeld over het Sprengen College. Omdat mijn interesse ligt bij de jeugd ben ik verder gaan 

onderzoeken wat het Sprengen College inhoudt. Ik heb research gedaan via jullie site, op mijn school, 

op mijn huidige stageplek (Deltion College Zwolle) en in het dorp zelf. Hierdoor ben ik erg 

enthousiast geworden om bij jullie stage te mogen lopen. Ik heb lang getwijfeld tussen jeugdzorg en 

een verslavingskliniek voor mijn 3e jaar stageplek. Ik zie in het Sprengen College een ideale stageplek 

waar ik ervaring kan opdoen in het omgaan met jongeren die verschillende gedragsproblemen 

hebben.  

Mijn vader was bij de gemeente Zwolle leerplichtambtenaar en dat vond ik al helemaal geweldig. Ik 

heb een paar keer met hem meegelopen en na flinke research ben ik tot de conclusie gekomen dat ik 

het liefste met jongeren met problemen werk. Ik besef dat het werk van mijn vader een hele andere 

tak van sport is dan het Sprengen College, maar hierdoor weet ik wel dat mijn passie ligt bij jongeren.  

Zelf heb ik een broer met gedragsproblematiek in de vorm van autisme, PDD-NOS, ADHD. Met hem 

hebben we ook het een en ander qua scholenfrustratie meegemaakt en vanuit die ervaring kan ik 

zeggen dat het niet gemakkelijk is om de jongeren in goede richting te sturen.  

Ik besef dat het een zwaar beroep is wat jullie uitoefenen. Ik heb nog niet veel ervaring met jongeren 

met gedragsproblematiek, maar ik heb wel ervaring met het individueel begeleiden van jongeren en 

voor de klas staan. Ook weet ik van mezelf dat ik sterk in mijn schoenen sta, ik heb het een en ander 

al meegemaakt in mijn leven en dit zorgt toch voor een positieve levenservaring.   

Ik heb ontzettend zin om bij jullie aan de slag te gaan omdat ik denk dat dit een hele leerzame 

stageperiode voor mij kan worden. Ik kan eindelijk aan de slag met de groep die ik voor ogen heb en 

ik kijk uit naar de interactie met de jongeren. Ik verwacht een hele leerzame stageperiode. Ik weet 

van mezelf dat ik uitdaging een belangrijk aspect van het werk vindt, en ik heb echt het gevoel dat ik 

dat bij jullie kan vinden! 

Ik hoop dat ik bij jullie stage mag lopen en mag ontdekken hoe het werken met jongeren eruit ziet. 

Met vriendelijke groeten, 

Wouter ten Pas 
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