
Curriculum Vitae 
 
 
1. PERSONALIA 
 
 
Naam en voorletter:  Eggermont Fernandez, W 

Roepnaam:   Wendy 

Geboorteplaats en –datum: Rotterdam, 22 november 1978 

Nationaliteit:   Nederlandse, Spaanse 

Huwelijksestaat:  Getrouwd en moeder van 3 kinderen 

Praktijk:   Opgroeien & Opbloeien 

B.g.g.:    06 – 15 06 79 73 

E-mail:   info@opgroeienenopbloeien.nl 
 
 
2. VOOROPLEIDING 
 
 

 Type 
onderwijs 

 
Gevolgd te 

 
Van 

 
Tot 

Vakken-
pakket 

Gemiddeld 
eindcijfer 

       
Middelbare 

school 
Mavo Rotterdam 01-09-1991 01-07-1995 Nederlands 

Engels 
Geschiedenis 
Scheikunde 

Biologie 
Economie 

6,50 

 
 
3. BEROEPSOPLEIDING  
 
Middelbare Beroepsopleiding: 

Onderwijsinstelling:   Albeda College 

Sector / Afdeling:   Dienstverlening en Gezondheidszorg 

Lange opleiding:   Sociaal Pedagogisch Werker 

Datum aanvang studie:  1 september 1995 

Diploma behaald op:   9 juli 1998 

Gemiddeld eindcijfer:   7,4 

Scriptiecijfer:    9 

  

 

Hogere Beroepsopleiding: 



Onderwijsinstelling:   HR&O (Hogeschool Rotterdam) 

Opleiding:    Maatschappelijk werk en Dienstverlening 

Datum aanvang studie:  1 september 1998 

Diploma behaald op:   13 juli 2001 

Gemiddeld eindcijfer:   7,2 

Differentiatie:    Mishandeling en misbruik van kinderen 

Scriptiecijfer:    8 

 
 
4. STAGES EN WERKERVARING NAAST DE STUDIE 
 
 
4.1 Stages 
 
 

Van Tot Instelling Beschrijving Tijdsbelasting 
     

03-02-1997 04-07-1997 Kinderdagverblijf 
“Stuif 2” 

Kinderen begeleiden, verzorgen en 
opvoeden in de leeftijd van nul tot 
twee jaar, en daarnaast bijspringen 
op de andere leeftijdsgroepen van 

het k.d.v. 

Vijf dagen per week 

     
08-09-1997 06-01-1998 Lom-school 

“Martinus” 
Lesgeven en alle overige activiteiten 

van een klasse-assistente 
 

Vijf dagen per week 
 

     
06-08-1999 07-07-2000 Meidenopvanghuis 

Graaf Floris 
(Crisisopvang) 

Het begeleiden van meiden tussen de 
15 en de 18 jaar die van huis zijn 

weggelopen of uit huis zijn 
geplaatst. 

26 tot 32 uur per 
week 

 
 
4.2 Werk naast de studie 
 
 

Van Tot Organisatie Beschrijving activiteiten Tijdsbelasting 
     

01-08-1993 01-06-1999 Ahold Caissière met daarbij vaak een 
ondersteunende leidinggevende 

functie 

Twaalf uur per week 

     
16-04-1999 31-12-2000 Kinderdagverblijf 

het Steigertje 
Invalkracht op verschillende 
groepen binnen de instelling 

Zestien uur per week 

 
 
 
 
 
5. Werkervaring 



 
1. Organisatie: Stichting Flexus (cluster het jonge kind) 
 
Functie:  Groepsleiding 
Werkzaam:  01-01-2001 tot 01-06-2002 
Werkzaamheden: Bij stichting flexus wonen kinderen die door verschillende redenen uit 

huis zijn geplaatst. Bij het cluster het jonge kind verbleven kinderen van 
0 tot 12 jaar, 8 per groep. Als groepsleiding had je de volgende taken: 
het onderhouden van mentorschappen en pedagogische 
ondersteuning/opvoeding van de kinderen. 

 
2. Organisatie: Bureau Jeugdzorg Rotterdam 
 
Functie:  Gezinsvoogd 
Werkzaam:  01-06-2002 tot 01-12-2008 
Werkzaamheden: De gezinsvoogd begeleid ondertoezicht gestelde kinderen en hun 

ouders/ systeem. De kinderrechter heeft de ondertoezichtstelling 
opgelegd, waardoor men zich te houden heeft aan de adviezen, 
afspraken en richtlijnen gegeven door de gezinsvoogd. Vaak heeft 
eerdere hulp in het ambulante kader geen verbetering geboden. 
De gezinsvoogd signaleert de hulp die nodig is voor het kind. 
Vervolgens zet de gezinsvoogd de juiste hulp in en zorgt dat het kind/ 
het gezin deze hulp accepteert en zijn/ hun problemen erkent. Daarna is 
het streven de ouder indien mogelijk weer onafhankelijk te maken en 
zijn verantwoordelijkheden als ouder weer alleen uit te voeren. 

 
3. Organisatie: Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander 
 
Functie:  School Maatschappelijk Werkster (SMW) 
Werkzaam:  01-12-2008 tot 01-09-2013 
Werkzaamheden: Onderzoeken wat de reden is van de hulpvraag rondom het kind. De 

hulpvraag kan komen via het kind zelf, de ouder en of school. Wanneer 
nodig doorverwijzen en de route voor de gewenste hulp zo goed 
mogelijk aan kind, ouders en school uitleggen. Wanneer doorverwijzing 
niet wenselijk is kunnen kinderen bij smw terecht voor ondersteuning 
en een luisterend oor tijdens diverse gebeurtenissen zoals scheiding, 
verlies, slecht zelfbeeld, pesterijen etc. 

 
Functie:  Coördinator voorschools maatschappelijk werk. (VSMW) 
Werkzaam:  09-2012 tot 09-2013 
Werkzaamheden: Het coördineren en opzetten van de nieuwe functie VSMW binnen de 

functie SMW.  
 
4. Praktijk: Eigen praktijk Opgroeien & Opbloeien 
 
Functie:  Docent Shantala Babymassage en Holistisch Therapeut i.o  
Sinds:   01-10-2016 tot heden   
Missie:  Mijn missie het holistisch begeleiden van (hsp) vrouwen en hun partner 

met een kinderwens. Vanaf de wens tot aan het eerste jaar met hun 
baby, in hun transformatie tot ouder. 



  
Aanbod:  - mama coaching 

- verwerking na fertiliteitstraject  
- holistische geboorteverwerking  
- holistische begeleiding van kinderwens tot het eerste jaar met je baby 
- shantalababymassage  

   
 
  
    
 
6. CURSUSSEN EN VAARDIGHEDEN 
 
Cursussen 

 
Binnen Bureau Jeugdzorg 
- Functiescholing ter voorbereiding op de functie gezinsvoogd 
- Ontwikkelingspsychologie 
- Omgaan met agressie 
- Delta training 

 
 

Binnen stichting Maatschappelijk werk en Dienstverlening  
- Training van Martine Delfos  
- Training huiselijk geweld en echtscheiding 
- Training meldcode 

 
Persoonlijke ontwikkeling 
- Practitioner NLP aan de Mind Academy 09-11-2011-07-04-2012 
- Training Docent Shantala Babymassage 01-06-2016 – 05-09-2016 
- Cursus BabyBonding voor professionals 05-10-2017 
- Deelname vakgroep Shantala Babymassage (VSD) training voor nieuwe leden 11-11-2017 
- 2,5 jarige Opleiding Holistisch gezins- & kindertherapeut 25-05-2018- heden 
- Verdiepingsdagen From Womb to World van Anna Verwaal 17 & 18 juli 2019      

 
 
 
 

 
 
 


