
Curriculum Vitae 

 
Persoonlijke gegevens 

 Naam:  Lieneke Westerink 
 Adres:  Goudsmedengilde 12 

 Postcode:  3994 BA 
 Woonplaats:  Houten 

 Mobiel nummer:  +31 6 19106480 

 E-mailadres:  info@once-erfgoededucatie.nl    
 Geboortedatum:  13 mei 1987  

 Geboorteplaats:  Gouda 
 Burgerlijke staat:  Ongehuwd 

 Nationaliteit:  Nederlandse  

 LinkedIn:   http://www.linkedin.com/in/lienekewesterink  
 

Opleidingen  

 Cursus Vrijwilligersmanagement Nederlandse Musea bij Gelders Erfgoed (maart 2014)  

 Certificaat Eerste Hulp aan kinderen (oktober 2012)  
 Master Leraar voorbereidend hoger onderwijs voor geschiedenis en staatsinrichting, Universiteit 

Utrecht (augustus 2011 t/m juli 2012)   
 Master Nieuwe media en digitale cultuur, Universiteit Utrecht (februari 2010 t/m juli 2011) 

 Master Internationale betrekkingen in historisch perspectief, Universiteit Utrecht (september 2008 
t/m mei 2011) 

 Uitgebreide training in Paleografie, Chronologie en Archiefkunde, Universiteit Utrecht (september 

2008 t/m januari 2009) 
 Stoomcursus Paleografie, Universiteit Utrecht (februari 2008)  

 Bachelor Geschiedenis, Universiteit Utrecht (september 2005 t/m juli 2008) 
 Rijbewijs B (november 2005 t/m mei 2006) 

 VWO, profiel Cultuur en Maatschappij met Biologie 1 en 2, College de Heemlanden te Houten 

(september 1999 t/m juni 2005)  
 

Werkervaring 
 Docent Techniekonderwijs bij Brede School Tiel (november 2014 tot heden) 

Hier leer ik kinderen in de leeftijd 9-12 van alles over duurzaamheid van materialen, recycling, e-

waste en het monteren en demonteren van allerlei huishoudelijke apparaten. Ik doe dit in 
samenwerking met Professor Loep.  

 Projectleider Kinderpersbureau bij Bibliotheek Rivierenland (september 2014 tot heden)  
Hier heb ik de projectleiding bij het opzetten en daarna begeleiden van een Kinderpersbureau in 

Culemborg Oost; het ontwikkelen en uitvoeren van een hierbij aansluitende activiteit in de 
bibliotheek en contact onderhouden met alle partijen van de werkgroep. 

 Programmacoördinator bij De Verdieping, Bibliotheek Lek & IJssel (november 2013 tot heden) 

Hier ben ik aanspreekpunt voor docenten en externen en ben ik medeverantwoordelijk voor het 
leggen en onderhouden van contacten met samenwerkingspartners, het organiseren en begeleiden 

van bijeenkomsten, het werven en selecteren van interessante trainers in het kader van een 
gevarieerd programma en het verzorgen van de digitale presentatie van De Verdieping 

(bouwen&onderhouden website, Facebook, Twitter).  

 Gastdocent bij Professor Loep (oktober 2013 tot heden)  
Mijn taak als gastdocent bij Professor Loep is om kinderen te begeleiden bij hun ontdekking van de 

wereld door middel van verschillende soorten proefjes, lessen en onderzoekstochten.  
 Onderzoeksassistent Memorial University of Newfoundland (juli 2013) 

Voor professor Edwin Bezzina, verbonden aan de Grenfell Campus van de Memorial University of 
Newfoundland, Canada, heb ik historisch onderzoek uitgevoerd in het stadsarchief in Amsterdam.  

 Freelance erfgoededucator bij ONCE erfgoededucatie (augustus 2012 tot heden)  

Ik ontwerp lespakketten voor erfgoedinstellingen aangaande het lokale culturele erfgoed met als 
doel de leeromgeving van kinderen te verrijken en hen middels activerende didactiek wijzer te 

maken over de historie van hun eigen leefomgeving. Hierbij probeer ik het interactieve karakter 
van digitale media vaak een rol te laten spelen; ik adviseer met regelmaat over het inzetten van 

digitale media in (museale) lesomgevingen. Daarnaast geef ik les aan leerlingen - zowel uit het 

primair als het voortgezet onderwijs - over het lokale culturele erfgoed. Dit doe ik bij hen op school 
of op locatie (museum, historisch stadscentrum). Zie ook www.once-erfgoededucatie.nl   
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 Medewerker educatie bij Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg (januari 2012 tot heden)  

Als freelance medewerker educatie heb ik ervaring in het creëren van interactief lesmateriaal bij 
tentoonstellingen, het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn cultuureducatie in samenwerking 

met verschillende cultuurpartners, het lesgeven aan leerlingen uit het primair onderwijs zowel in 
het museum als bij hen op school, het werven, aansturen en begeleiden van educatievrijwilligers, 

het onderhouden van contacten met scholen en het plannen van bezoekroosters. 
 Conservator en educator bij Museum Jan van Riebeeckhuis te Culemborg (januari 2011 tot heden) 

Als conservator ben ik verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid en het beheer en tentoonstelling 

van de collectie. Als educator heb ik een lesprogramma ontwikkeld over Jan van Riebeeck en geef 
ik les aan kinderen uit de bovenbouw van het primair onderwijs die het museum bezoeken.   

 Stage O.R.S. Lek & Linge (augustus 2011 t/m juli 2012)  
Als eerstegraads docent geschiedenis in opleiding heb ik hier veel geleerd over activerende 

didactiek, lesgeven aan leerlingen uit het VO en het ontwikkelen van inspirerend lesmateriaal.  

 Dienstverlener voor LekkerLeven (november 2010 t/m augustus 2011)   
In dienst van LekkerLeven werkte ik bij mensen in mijn woonplaats om taken uit te voeren zoals 

boodschappen doen, schoonmaken, de hond uitlaten of de tuin verzorgen. 
 Stage Forum voor Democratische Ontwikkeling (mei 2010 t/m november 2010) 

Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar mediawijsheid en het inzetten van nieuwe media 
in lesomgevingen; zowel op school als in musea. Wetenschappelijk onderzoek heb ik vertaald naar 

een artikel dat gepubliceerd is in de tijdschriften Kunstzone en Maatschappij & Politiek.  

 Deelname Academische Jaarprijs 2010 (april 2010 t/m oktober 2010) 
Als lid van Team Gelderblom hebben we naar deze prijs meegedongen (2e plaats behaald) om het 

prijzengeld in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van een educatieve game over geld in de 
gouden eeuw.  

 Onderzoeksassistent Universiteit Utrecht (januari 2008 t/m juli 2010)  

Als onderzoeksassistent heb ik veel data verzameld in talloze archieven in Nederland en België. In 
het kader hiervan heb ik ook een training in paleografie, chronologie en archiefkunde ontvangen. 

Wetenschappelijk onderzoek heb ik vertaald naar een artikel in het tijdschrift Bossche Bladen.  
 Stage EUROCLIO Secretariaat Den Haag (februari 2009 t/m juni 2009) 

Als stagiaire bij deze NGO heb ik kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van geschiedenisonderwijs 
door heel Europa via conferenties, het organiseren van projecten en het ontwikkelen van nieuw 

lesmateriaal in samenwerking met lokale docenten. Voertaal op het hoofdkantoor was het Engels.  

 Stage Stedelijk Museum Zwolle (september 2007 t/m november 2007) 
Als stagiaire op de educatieve afdeling van dit museum heb ik ervaring opgedaan met het 

ontwerpen van lesmateriaal geschikt voor museumlessen en heb ik lesgegeven in het museum aan 
leerlingen variërend in de leeftijd van 6 tot 22. Ook gaf ik rondleidingen aan groepen volwassenen. 

 Leerling-mentor College de Heemlanden (september 2004 t/m juni 2005)  

Ik ondersteunde de mentor bij zijn taken als mentor, ging mee als begeleider op brugklaskamp en 
was gedurende het schooljaar aanspreekpunt voor de leerlingen.  

 Verkoopmedewerkster C1000 Houten (september 2002 t/m april 2008)  
Vakken vullen, leren omgaan met veel verschillende soorten mensen, klanten helpen en inwerken 

van nieuwe medewerkers. 

 Bibliotheekmedewerkster Bibliotheek Lek & IJssel te Houten (mei 2002 t/m december 2003)   
Sorteren, alfabetiseren en opbergen van boeken. Klanten helpen bij het vinden van materialen.  

 
Kennis van talen en automatisering 

 Talen 
Nederlands (uitstekend), Engels (uitstekend), Duits (basis). 

 Automatisering 

Microsoft Excel, Power Point, Word, Windows Movie Maker en het bouwen en onderhouden van 
websites via Wordpress, Blogger en Simpsite. Verder kennis over (het inzetten van) Facebook, 

LinkedIn, Twitter en andere digitale middelen binnen een onderwijsomgeving en bij het genereren 
van publiciteit.  

 

Vrijetijdsbesteding 
 Zumba, volksdansen, lezen, fietsen, naar de bioscoop, naar een museum, avondje bij vrienden.  

 
Overig  

 Collectant voor de Nederlandse Hartstichting tijdens de jaarlijkse hartweek; vrijwilliger tijdens 
kindervakantiekampen bij Stichting Vakantiekind; stembureaulid op het Gemeentehuis te Houten 

bij verkiezingen.  
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