
Curriculum Vitae  
Naam: Tamara van Woezik  
Geboortedatum: 24 juni 1988  
Geboorteplaats: Nuenen  
 
Opleidingen  
September 2011 – maart 2014:  
Master Wijsbegeerte van de Gedragswetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen.  
Januari 2013:  
Law and Neuroscience Winterschool. Universiteit van Pavia, Italië.  
September 2012 – juli 2013:  
Radboud Honours Programma. Radboud Universiteit Nijmegen  
September 2006 – maart 2011:  
Master Orthopedagogiek. Radboud Universiteit Nijmegen.  
September 2000 - juni 2006:  
VWO. Eckart Pleincollege Eindhoven  
 
Werkervaring  
Juni 2015 – heden  
Promovenda, Radboud Universitair Medisch Centrum  
Binnen mijn onderzoek richt ik me op de conceptualisering, operationalisatie en ontwikkeling van 
Self-Directed Learning binnen medisch onderwijs. Ik voer kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit 
binnen nieuwe onderwijsvormen en het nieuwe curriculum van de medische faculteit. Daarnaast de 
volgende taken: 

- Verzorgen van onderwijs op het gebied van communicatievaardigheden, 
onderzoeksvaardigheden en wetenschapsfilosofie voor Bachelor- en Masterstudenten 

- Ondersteuning bij de uitvoering van een programma ter preventie van burn-out binnen 
de afdeling. 

- Lid van de PhD council waarmee belangen van promovendi binnen het 
onderzoeksinstituut worden behartigd, o.a. resulterend in guidelines voor supervisoren 

Januari 2015 – Mei 2015  
Onderwijsmedewerker onderwijsinnovatie, Rijksuniversiteit Groningen  
Tutor bij de onderwijsinnovatie Learning Communities, waarbij studenten begeleid worden in het 
zelfstandig of in groepen uitvoeren van studieopdrachten. Daarnaast taken als werkgroepbegeleider 
Statistiek, Interviewpracticum en Referaatpracticum.  
Augustus 2014 – December 2014  
Begeleider bij Pluryn invalpool, Nijmegen en omstreken  
Op invalbasis begeleiden van cliënten met een handicap. Zowel als (activiteiten)begeleider met 
aanvullende verzorgende taken. Werkend vanuit een cliëntgerichte denkwijze, waarbij competenties 
van de cliënt worden ondersteund en bevorderd.  
April 2014 – juli 2014  
Junior Docent Ethiek, Technische Universiteit Eindhoven  
Geven van het vak Ethiek aan tweedejaars studenten van opleidingen binnen de gehele universiteit. 
Voorbereiden en geven van werkgroep-bijeenkomsten, begeleiding bieden bij het verwerken van de 
theorie en het maken van opdrachten.  



Februari 2014 – juli 2014  
Lyceo Examentrainer Engels, verschillende locaties in Nederland  
Na het volgen van een training op het gebied van didactiek en Engels, het geven van examentraining 
aan scholieren van verschillende middelbare scholen in Nederland. Centraal staat het voorbereiden 
op het examen Engels en vergroten van zelfvertrouwen.  
Mei 2013 – juli 2014  
Tutor bij Ethiek voor psychologen, Radboud Universiteit Nijmegen  
Geven van werkgroepen voor de cursus Ethiek aan tweedejaars studenten Psychologie. 
Voorbereiden en geven van werkgroep-bijeenkomsten, nakijken van opdrachten, studenten 
begeleiding bieden bij het verwerken van de theorie en het maken van opdrachten.  
September 2012 – September 2013  
Tutor bij Academisch Schrijfcentrum Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen  
Bieden van begeleiding aan studenten bij het schrijven van teksten. Hulp bieden bij aanbrengen van 
structuur, stijl en argumentatie in een tekst. Hiernaast ook taken binnen PR.  
September 2011 – Oktober 2012  
Orthopedagoge bij SWZ zorg, Son en Breugel 
Uitvoeren van diagnostiek bij personen met een meervoudige beperking. Advies en begeleiding 
bieden aan groepsleiding, ouders en leerkrachten van personen met een meervoudige beperking. 
Deelname aan (multidisciplinaire) overlegmomenten. Schrijven van beleidsstukken. Uitvoeren van 
behandeling bij personen met een meervoudige beperking.  
 
Vrijwilligerswerk en projecten  
September 2012 – heden:  
Redactielid en voorzitter van het Filosofisch Café Nijmegen. Het organiseren van een maandelijkse  
avond onder de naam ‘Filosofisch Café’. De avonden zijn bedoeld om een brug te slaan tussen 
filosofie en praktijk.  Voorzitter van september 2016-juni 2018. 
Augustus 2012 - september 2012:  
Training bij Academisch Schrijfcentrum Nijmegen. Een training in het begeleiden van studenten bij  
het schrijven van een academische tekst. Gespreksvaardigheid, tekstsoorten en coachingtechnieken 
komen uitgebreid aan bod.  
Maart 2011 – mei 2011:  
Cursus Spaans in Valencia, Spanje. Ik heb twee maanden een cursus Spaans gevolgd in Valencia, waar 
ik woonde en les volgde. 
April 2008 – september 2011:  
Vrijwilligerswerk bij Club Sam, Nuenen. Actviteitenbegeleider voor kinderen en jongeren met een  
meervoudige beperking, bij wekelijkse middagen en het jaarlijkse vakantiekamp. 
 
 
 
 


