
Curriculum Vitae  
 
1. Personalia  

Naam:   Michelle Ouwerkerk 
Straat:   Sipohout 21 
Postcode:  2719KL  
Plaats:   Zoetermeer 
Telefoonnummer: 079-3618766 / 06-33876523 
Geboorteplaats:  Den Haag 
Geboortedatum:  18 september 1991 
Nationaliteit:  Nederlands 
 

2. Opleiding  
2004-2009: Havo op het Oranje Nassau College, Parkdreef, diploma behaald. 
2009-2013: Reinwardt Academie in Amsterdam studie Cultureel Erfgoed, diploma 
behaald.  
 

3. Relevante werkervaring  
 
Mei 2013- heden: Oproepbasis educatie Rijksmuseum Volkenkunde 
 
Februari 2013 – Mei 2013: Educatief medewerkster Rijksmuseum Volkenkunde 
Voor tien uur ondersteuning bij educatie. Werkzaamheden voor het ontwikkelen van de 
nieuwe kinderlijn: ‘The Tribe’ in het museum. Organisatorische werkzaamheden rondom 
de schoolvakanties.   
 
September 2012-januari 2013: Stagiaire Rijksmuseum Volkenkunde educatie-
afdeling.  
Onderzoek gedaan naar de interactie in rondleidingen in de vaste tentoonstelling aan het 
voortgezet onderwijs. Hiervoor heb ik veel meegelopen met rondleidingen, enquêtes 
afgenomen en vooral bezig geweest met het begeleiden van de museumdocenten om te 
kijken op welke manier ze de doelgroep het beste kunnen rondleiden. Hieruit is een 
handleiding gekomen voor de museumdocenten met tools/handvaten om zo dicht mogelijk 
bij de referentiekader te komen van jongeren. 
Schoolprogramma gemaakt voor bovenbouw Basisonderwijs en onderbouw Voortgezet 
Onderwijs bij de tijdelijke tentoonstelling ‘het Verhaal van de Totempaal’. Daarnaast heb 
ik mee geholpen met het samenstellen en organiseren van de kerstvakantie-activiteiten in 
het museum.  
 
November 2011: Educatief-vrijwilliger “De Jaarringen”. 
Het nauw samenwerken met Marijke Wijgerinck voor het kunstmanifest “De Jaarringen” 
in Zoetermeer. 
 
Januari 2011-heden: Vrijwilligster in Villa Zebra. Als vrijwilligster van Villa Zebra 
geef ik een interactieve rondleidingen met aansluitend een workshop voor kinderen van de 
leeftijd 4 t/m 12.   
 
December 2010-heden: Educatief-vrijwilliger in het Stadsmuseum Zoetermeer. Bij de 
tentoonstellingen van het Stadsmuseum bedenk ik zelfstandig passende workshops voor 



kinderen van 6 t/m12 jaar die in de schoolvakanties worden aangeboden. Hiervoor schrijf 
ik ook de persberichten.   
 
September 2010- Januari 2011: Stagiaire bij Villa Zebra. Hier heb ik me vooral bezig 
gehouden met de educatie in de  initiatieffase van de tentoonstelling Bouwwereld 2011. 
Ook was ik betrokken bij verschillende projecten en heb ik samengewerkt met de 
stagiaires van het RO theater voor een samenwerkingsworkshop in de kerstvakantie 2010.    
 
September 2009-2010: Begeleidster in atelier van het Museon Den Haag. In deze 
functie begeleid ik kinderfeestjes voor kinderen van 4-12 jaar. Verrichten van financiële 
handelingen. Meestal werken we in teamverband maar soms heb ik zelf de 
verantwoordelijkheid over het atelier.   

 
4. Overige werkervaring  

 Augustus 2012: vrijwilligerswerk in Zuid-India: Tijdens dit werk veel ervaring 
opgedaan wat betreft communicatie. Verschillende werkzaamheden: met name 
Engelse les geven aan kinderen tussen 6 en 12 jaar. Onderhoudswerkzaamheden 
en schoonmaakwerk.  

 September 2011- juni 2012 oproepkracht bij het Stadstheater Zoetermeer – 
diverse werkzaamheden zoals gastvrouw, garderobe, zaalwacht, informatiebalie en 
bar. 

 Juni 2009 tot heden: gastvrouw voor de maaltijdvoorziening in het Lange Land 
Ziekenhuis in Zoetermeer 

 November 2008 tot heden: administratief werk bij Ouwerkerk Tekst & 
Advies 

 2007-2009: wekelijkse oppas en verzorging bij een meervoudig gehandicapt 
meisje van 5 jaar.  

 2007: Vakantiewerk bij winkelketen C&A 
 2007: Maatschappelijke stage bij stichting IPSE  

 
5. Vrije Tijd  
Maart 2012-heden: lid van LEO club Zoetermeer, Centaurea Cyanus. Vanaf september 
2012 voorzitter van Goede doelencommissie.   
 

 
 
 


