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Arbeidsverleden 
2022: Directeur onderwijs aan Faculteit der Managementwetenschappen (FdM) 

Taken Bijdragen aan visie op en organisatie van onderwijs van de faculteit. Adviseren vice-
decaan onderwijs en decaan, faculteitsbestuur, opleidingen en docenten over 
onderwijsbeleid. Input verzamelen uit inleidingen t.b.v. beleidsontwikkeling.  
Coördineren implementatie onderwijsbeleid. Bijdragen aan onderwijsorganisatie 
en -innovatie. Toezicht houden op kwaliteit onderwijs, regie voeren op 
kwaliteitszorg, jaarlijkse onderwijsorganisatie processen, onderwijsjaarplan en -
verslag. 

Thema’s Kwaliteitszorg, accreditaties, onderwijsorganisatie, onderwijsvernieuwing, 
onderwijsbeleid, docentprofessionalisering. Beleidsontwikkeling en implementatie.  

Vaardigheden Opzetten en uitvoeren van (inter)facultaire projecten met betrekking tot 
onderwijsvernieuwing en -innovatie. Bevorderen samenwerking en kennisdeling 
tussen opleidingen. Adviseren opleidingen, beleidsmedewerkers en 
faculteitsbestuur. Formuleren en implementeren van onderwijsbeleid. 
Projectmanagement.   

 
2020-2022: Docent-ambassadeur voor Radboud Teaching and Learning Center (TLC) aan Faculteit der 
Managementwetenschappen (FdM), TLC 

Taken Bijdragen aan ontwikkeling van universiteitsbreed en faculteitsoverstijgend 
netwerk van docenten. Vergroten naamsbekendheid TLC. Vervullen van 
brugfunctie tussen TLC en FdM. Bijdragen aan docentprofessionalisering, 
onderwijsvernieuwing, -innovatie. Organiseren en verzorgen Broodje Onderwijs.   

Thema’s Docentprofessionalisering, welzijn, erkennen en waarderen, academische 
vaardigheden onderwijs, learning analytics, curriculum ontwerp,  
evaluatiesystematiek.  

Vaardigheden Opbouwen en onderhouden van docentennetwerk. Opzetten en uitvoeren van 
(inter)facultaire projecten met betrekking tot onderwijsvernieuwing en -innovatie. 
Organiseren en verzorgen inspiratiesessies voor docenten. Bevorderen 
kennisdeling. Adviseren beleidsmedewerkers, faculteitsbestuur en CvB.   

2012-2022: Docent Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, Faculteit der 
Managementwetenschappen (FdM), Vakgroep Organisational Design and Development 
 

Taken Opzetten, uitvoeren, evalueren en coördineren van onderwijs op bachelor- en 
masterniveau op het terrein van organisatieontwerp en -ontwikkeling. Verzorgen 
van hoor- en werkcolleges en workshops. Verzorgen van individuele begeleiding op 
bachelor- en masterniveau. Curriculum herziening.  

Nevenfuncties Lid werkgroep curriculumherziening Bedrijfskunde sinds 2019. Lid Supportteam 
Digitalisering Bedrijfskunde onderwijs (2020). 



Vaardigheden Uitvoeren van onderwijs op bachelor- en masterniveau. Coördinatie binnen en 
samenwerking tussen cursussen. (Her)ontwerp onderwijs. Ontwikkelen, 
implementeren en evalueren van interne verbeterplannen. Mentoren, coachen.  

Prijzen Junior docent van het jaar 2016, FdM.  
Universitaire onderwijsprijs voor junior docent van het jaar 2017, RU.  

Expertise Bedrijfsethiek, integriteit, ethische infrastructuren, onderzoeksethiek, betekenisvol 
werk, organisatorische structuren, kwalitatief onderzoek.   

2008 – 2013: PhD-student aan de Radboud Universiteit Nijmegen, FdM en aan Nederlandse Defensie 
Academie, Faculteit der Militaire Wetenschappen, Breda 
 

Project Organisatorische condities voor moreel gedrag van Nederlandse militairen in de 
context van internationale militaire operaties. Niet afgerond.  

Publicaties Kucera, T. en Gulpers, L., (2018). A military ethic for new missions. In: Cafario, G. 
(eds.)  Handbook of the Sociology of the Military. Springer International Publishing.  
Vriens, D., Achterbergh, J. en Gulpers, L., (2016). Virtuous Structures. Journal of 
Business Ethics, pp.1-20. 

Stipendium Dr. I.B.M. Frye Stipendium van de Radboud Universiteit Nijmegen, 2011.  

2007-2008: Verschillende tijdelijke functies 
 

Functies Medewerker examenadministratie Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit 
Utrecht (juli 2008 - november 2008). 
Medewerker Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling 
en Studievaardigheden (IVLOS), Universiteit Utrecht (januari 2008 – juli 2008). 
Kwaliteitsmanager ZAB Zorg, Den Haag (augustus 2007 – december 2007). 

Opleiding 
2015-2018 Traject basiskwalificatie onderwijs (BKO), afgerond met basiskwalificatie.  

2008-2012 Cursussen ten behoeve van promotietraject en onderwijs, onder andere: 
Presentation skills, Academic writing, management voor promovendi.  

2000-2007 Doctoraalstudie Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, 
Nederland, opleiding afgerond met predicaat Cum Laude.   
Humanistiek is een zesjarige voltijds wetenschappelijke beroepsopleiding van de 
Universiteit voor Humanistiek gericht op zingevings- en humaniseringsvraagstukken. 
De opleiding is multidisciplinair en put onder andere uit de filosofie, psychologie, 
sociologie, religie- en cultuurwetenschappen, pedagogie en politicologie. Naast 
brede academische vaardigheden omvat de opleiding praktijkgericht onderwijs in 
gespreksvaardigheden, groepsdynamica, begeleiding van groepen, onderhandelen 
en presenteren.  

1994-2000 Middelbare school: VWO, Eijkhagen College, Landgraaf, Nederland.    

 
Kwaliteiten 
Organisatorisch sensitief, reflexief, constructief-kritisch, pragmatisch, vooruitziende blik, 
gestructureerd werken, kwaliteitgericht, eerlijk.   
 
 



Taalvaardigheden  
- Nederlands: moedertaal 
- Engels: vloeiend in spreken, lezen en schrijven (Cambridge Certificate for Proficiency in English, 

score: A).  
 
Extra activiteiten en persoonlijke interesses 
- Instructeur EHBO en SBREL bij Rode Kruis, district Brabant-Zuidoost, Eindhoven e.o. 
- Evenementhulpverlener bij Rode Kruis, district Brabant-Zuidoost, Eindhoven e.o. 
- Lezen, schrijven, breien, films kijken, koken, wandelen, planten verzorgen. 
 


