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Opleidingen
Master Positieve Psychologie en 
Technologie

feb. 2019 - mei 2016

Universiteit Twente, Enschede
Voorheen klinische psychologie. Deze nieuwe variant heeft klacht en 
kracht benadering waarbij positieve psychologie naast klinische 
psychologe in de belangstelling staat. Tevens staat eMental Health 
centraal tijdens de opleiding. 
Afstudeeronderwerp: Kinderen met faalangst bij Praktijk La Croix. De 
wensen en 
behoeften voor een online faalangstreductie training. 

Pre-master Psychologie sep. 2013 - jan. 2015
Universiteit Twente, Enschede
Pre-master van anderhalf jaar, waarbij statistiek, onderzoek en 
theorie van klinische psychologie ingehaald moeten worden uit de 
universitaire Bachelor. 
• Basis Aantekening Psychodianostiek behaald. 
Pe-masteronderzoek: onderzoek naar het verband van aspecten van 
zelfdeterminatie en vitaliteit bij de algemene bevolking

Toegepaste Psychologie sep. 2009 - aug. 2013
Saxion Hogenschool, Deventer
Specialisatie arbeid- en organisatiepsychologie. 
Afstudeeronderwerp: werkdruk en bevlogenheid in organisaties
* Propedeuse behaald in het eerste studiejaar.

HAVO sep. 2000 - aug. 2006
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, Amsterdam

Werkervaring
Verkoopster apr. 2003 - mei 2017
Praxis, Cruquius
Sani/deco afdeling: verf mengen, vakkenvuller, bestellen, advies 
geven en klachten afhandelen.
Service balie: telefoon opnemen, bestelorders maken, klanten 
verwelkomen. 

Student-assistent sep. 2012 - sep. 2013
Saxion Hogenschool, Deventer
Student-assistent bij de Academie Mens en Arbeid. Administratieve 
taken, 
ondersteunende werkzaamheden voor collega’s, organiseren van 
evenementen en gastvrouw. 

Verkoopster nov. 2007 - aug. 2008
Egdal B.V, Canada

Personalia
Geboortedatum
1 maart 1989

Rijbewijs
B

Geslacht
Vrouw

Nationaliteit
Nederlandse

Talen
Nederlands

Engels

Hebreeuws

Hobby's en 
interesses

Lezen

Sociale activiteiten

Stedentrips

Formule 1 en MotoGP

Eigenschappen
Plannen en organiseren, 
sociaal, vriendelijk, oprecht, 
collegiaal, leider, kan  
overzicht behouden, werkt 
vlug en netjes, kan onder 
druk goed werken,  neemt 
initiatief, werkt zelfstandig, 
kan tegen weerstand en 
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Werken als actieve verkoopster en demonstratieve verkoopster op 
een cosmetica stand in een winkelcentrum (west Edmonton Mall). 

Leidinggevende sep. 2008 - apr. 2012
Ballini, Amsterdam
Broodjeszaak in Villa Arena Amsterdam. Werkzaam als counter 
medewerkster en als vervanger van de eigenaar wanneer deze niet 
beschikbaar/aanwezig is.

Psycholoog mei 2018 - heden
Cirya GGZ, Schoonhoven
Diagnostiek en behandeling van volwassenzorg in basis en 
specialistische GGZ.

Verzuimmedewerker mei 2017 - dec. 2017
Van Campen Consulting, Zaltbommel
Begeleiden en adviseren rondom verzuim van medewerkers volgens 
het systeem van Van Campen, gericht op snel herstel en 
oplossingsgericht denken. 

Psycholoog dec. 2017 - mei 2018
Psycho-Informa, Schoonhoven
Diagnostiek en behandeling van generalistische volwassenzorg, 
vanwege faillissement gestopt. 

Certificaten
EMDR Basis en verdieping 2018

Leefstijlcoach 2019

Cognitieve Gedragstherapie 2020
100 uur basiscursus 

Schematherapie 2022
Basiscursus Schematherapie

Stages
Begeleider en onderzoeker sep. 2015 - mrt. 2016
Praktijk La Croix en 2Learn, Amsterdam
Begeleiding en diagnostiek
Kinderen en jongeren met dyscalculie, dyslexie of andere 
problematiek begeleiden. Intelligentie-en dyslexieonderzoeken 
uitvoeren, interpreteren en advies geven aan ouders. Jongeren die 
vertrouwen in school, maatschappij of zichzelf hebben verloren weer 
op weg helpen. 

Consulent re-integratie feb. 2012 - jul. 2013
Sallcon Werktalent, Deventer
Re-integratie bedrijf voor mensen die lang in de bijstand hebben 
gezeten. Als consulent heb ik deze mensen gemotiveerd om werk te 
zoeken, te solliciteren en heb ik deze mensen vaardigheden en 
inzichten geleerd die zij nog niet hadden met betrekking tot het werk 
dat zij wilden. 

gemotiveerd om  hard te 
werken.


