
 
 
 
 
 
 
 
 
WERKERVARING 
Schrijver 
Filter Groningen | 2019 – heden 

• Schrijven van artikelen en blogs over het kunst- en cultuuraanbod in Groningen ter bevordering 
van de cultuurparticipatie van de doelgroep 25-45 jaar.  

 
Opruimcoach  
Stichting MJD I 2018 – heden  

• Individuele begeleiding en advisering van cliënten bij het opruimen en structureren van het 
huishouden.  

 
Bouwplaatsassistent 
Bouw- en Timmerbedrijf Boer | 2017-2018 

• Diverse ondersteunende uitvoerende werkzaamheden bij bouwprojecten, waaronder 
timmerwerk, inrichten van de werkplaats en voorraadbeheer. 

 
Onderzoeksassistent 
Rijksuniversiteit Groningen | 2016 – 2017 

• Meegewerkt aan het ontwerpen van empirisch onderzoek naar de publiekservaring van film. 
• Redactiewerk van wetenschappelijke publicaties. 

 
University of Pretoria (RSA) | 2015 

• Zelfstandig een nieuwe lesmodule Nieuwe Media voor derdejaars Bachelor studenten opgezet. 
 
Rijksuniversiteit Groningen | 2014 

• Literatuuronderzoek voor en meeschrijven aan een onderzoeksvoorstel betreffende een 
empirisch onderzoeksproject naar de impact van nieuwe bioscooptechnologie.  

 
Redacteur film 
Cultuurbewust.nl (nu Checkditff.nl) | 2013 

• Schrijven van online filmrecensies en achtergrondartikelen voor een publiek van 
jongvolwassenen. 

 
 
 
 

JAKOB BOER 
📞   06-37433369 
✉ jakobboer.ma@gmail.com 
🌐 jakobboer.journoportfolio.com 

 
Ik ben een enthousiaste en betrokken onderzoeker met ambitie op het gebied van beleid, 
onderwijs of onderzoek. Met mijn talent voor schrijven, informatieanalyse en mijn vermogen om 
op een creatieve manier nieuwe verbanden te leggen, kan ik complexe en relevante socio-
culturele vraagstukken oplossen en kennis begrijpelijk uitleggen aan verschillende doelgroepen. 
 



 
 
 
 

 
 
 
OPLEIDINGEN 
Research master Literary and Cultural Studies | Cum Laude | 2013 – 2015 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Bachelor Kunsten, Cultuur en Media | Cum Laude | 2010 – 2013 
Minor Film Studies 
Rijksuniversiteit Groningen 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
Groningen Boekenclub | 2018 – heden 

• Het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten, boeken selecteren voor de leeslijst, de 
discussies voorbereiden en bijeenkomsten leiden. 

 
Blogs en publicaties | 2013 – heden 

• Schrijven van persoonlijke essays en blogs over kunst en cultuur. (Wetenschappelijke) publicaties 
verschenen bij onder andere defusie.net; Arts in Society blog; Watwiljenou.nl. 
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