
Curriculum Vitae 
Joosje Dullaert  

Opleiding 

Master Clinical Psychology      sep 2021 – okt 2022 
Universiteit Utrecht, Utrecht 
• Thesisonderwerp: de invloed van het type jeugdtrauma op de  

ontwikkeling van depressie (7,8). 

Bachelor Psychologie       sep 2017 – feb 2021 
Universiteit Utrecht, Utrecht 
• Thesisonderwerp: De invloed van veerkracht en stress op  

trekken van depressie (7,0).  

Minor Criminologie       sep 2019 – jun 2020 
Universiteit Utrecht, Utrecht 

Atheneum, Natuur & Gezondheid      aug 2010 – mei 2016 
Willem de Zwijger College, Bussum 
     
Student         sep 2012 – jul 2014 
Bellevue High School, Washington state, V.S. 
• Ervaring van twee jaar High School in de Verenigde Staten. 

Werkervaring 

Diagnostiek stagiaire / UMC Utrecht     mrt 2022 – sep 2022  
• (Neuro)psychologisch onderzoek uitvoeren bij patiënten van de  

zorglijn Affectieve en Psychotische stoornissen. 

Onderzoeksstagiaire / SAM studie UMC Utrecht   sep 2021 – jan 2022 
• Screening en werving van participanten, studievisites uitvoeren en  

het verwerken van onderzoeksgegevens. 

All-round medewerker GGD Utrecht / Unique   mei 2021 – sep 2021  
• Administratief medewerker bij de vaccinatie locaties. 
Secretariaat / Hamelink en Van Den Tooren    jan 2020 – jul 2021 

Persoonlijk profiel 
Ik ben gemotiveerd en enthousiast is over mijn vakgebied. Ik ben sociaal, 
ambitieus en kan goed samenwerken. Ik kijk er naar uit om alles wat ik de 
afgelopen jaren tijdens mijn studie en stages heb geleerd toe te passen in 
de praktijk.  



• Ondersteuning van het secretariaat bij het belastingadvieskantoor  
in Amsterdam.  

Horeca Uitzendkracht / Piekfijn     feb 2018 – aug 2021 
• Werkend in de bediening op verschillende evenementen rondom  

Amsterdam. 

Nevenactiviteiten 

Oprichter en Bestuurslid / Stichting Oma’s Soep Utrecht  mrt 2019 – feb 2021 
• Het opzetten en ontwikkelen van de stichting waarbij  

studenten en ouderen worden samengebracht tegen eenzaamheid. 

Bestuurslid, fiscus kennismakingstijd / studentenvereniging  feb 2021 – sep 2021 
• Beheerder van de financiën (budget EUR 50.000),  

verantwoordelijk voor het organiseren van de kennismakingstijd  
met 350 studenten. 

Discussiegroep / Sunday Saloon Sessions    okt 2020 – jul 2021 
• Met een groep van 25 vrouwelijke studenten maandelijks  

discussiëren over bepaalde thema’s en nieuwsonderwerpen. 

Kampleiding / Hoeve La Marotte     jun 2015 - Heden 
• Een kinderkamp van de leeftijdscategorie 8 tot 17 jaar waar ook  

ruimte wordt gecreëerd voor probleemkinderen. 

Bestuurslid, vertrouwenspersonen kennismakingstijd /    apr 2018 – aug 2018 
studentenvereniging  
• Het begeleiden en ondersteunen van nieuwe studenten tijdens  

de kennismakingstijd als vertrouwenspersoon. 

Vrijwilliger / Karuna Foundation     sep 2016 – nov 2016 
• Een organisatie die zich inzet voor gehandicapte kinderen in   

Nepal d.m.v. het verbeteren van het gezondheidszorgsysteem. 

Cursussen, Certificaten & Skills 
 
Cambridge English      
Certificate in Advanced English                               
     
Field Guide Level 1 / FGASA Level 1    
Opleiding tot gids in de natuurgebieden van 
Zuid-Afrika en Botswana. 

Fotografie cursus   
Parnassos, Utrecht 

Word, Powerpoint en Excel 
intermediate level 

SPSS intermediate level 


