
CV                        Jasmijn van de Pol 

Persoonlijke informatie 
Naam: Jasmijn Margarethe van de Pol 

Woonplaats: Utrecht  

E-mail: jasmijnvandepol@live.nl 

Geboortedatum: 17-11-1998 

Geboorteplaats: Ede 

Nationaliteit: Nederlands  

Rijbewijs: Ja (B) 

Opleidingen 

2020 - 2021            Master Social, Health and Organisational Psychology aan de     
                                 Universiteit van Utrecht. 
                                 (Gemiddeld cijfer = 7.6; GPA = 3.3) 

2016 - 2019   Bachelor Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen                                                                                    
.                                (Gemiddeld cijfer = 7.6; GPA = 3.3) 

2010 - 2016            VWO op het Pallas Athene College in Ede  
                                   (Profiel: Economie & Maatschappij) 

Studiegerelateerde activiteiten 

2018 - 2019            Secretaris van de Oriëntatiecommissie bij SPiN (Studievereniging      
                                 Psychologie in Nijmegen) 
Een commissie voor het organiseren van een tweedaags evenement voor studenten om zich 
te oriënteren op een carrière binnen de psychologie. 

Talen 
Nederlands:              Moedertaal 

Engels:                       Door zowel mijn Engelstalige opleidingen als mijn tussenjaar in       -
-                               Australië beheers ik de Engelse taal zeer goed                                    
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Werkervaring  

Mei 2021-heden               Coach en trainer bij September Advies 

September Advies is een organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren bij het 
studiekeuzeproces. Naast het begeleiden van het studiekeuzeproces begeleid ik jongeren met 
het verbeteren van studievaardigheden. Het werk bestaat voornamelijk uit coachen, training 
geven en het inhoudelijk verbeteren van deze trajecten. 

Feb. 2021 – Mei 2021       Stagiaire Coach bij September Advies 

Apr. 2020 - Mei 2020        Au pair werk tijdens een zeven maandelijkse reis in Australië  

Jan. 2019 - Jan. 2020        Voedingsassistent Radboudumc 

Juli 2018 - Aug. 2018        Reisleider Beaches in Toscane 

Juli 2017                            Promotiewerk Life Club in Rimini  

Evaluaties 

Enkele evaluaties van mijn werk als coach: 

‘’De gesprekken waren erg leuk en heb veel plezier gehad. Ze zorgde ervoor dat ik over 
mezelf ging praten en denken dat ik niet eerder heb gedaan. Ik heb uiteindelijk een 
resultaat gekregen waarmee ik erg blij ben.’’  

‘’Heel fijn om mee te praten en aardig, luistert aandachtig en oordeelt niet. Het voelde 
alsof ik Jasmijn alles kon vertellen en daardoor fijne persoonlijke gesprekken heb gehad.‘’  

‘’Jasmijn stelde op fijne wijze scherpe en verdiepende vragen wat me veel nieuwe 
inzichten verschafte. Ze kon mij altijd sturing geven naar de 'gebieden' die ik nog niet 
bekeken had, daardoor was het tegelijkertijd heel leerzaam. De sfeer was ook vanaf het 
eerste moment veilig en ontspannen, dat vond ik erg fijn!‘’  

Enkele evaluaties van mijn werk als trainer: 

‘’Ze toonde veel interesse. Hierdoor stelde ze de leerlingen op hun gemak en kon er goed 
over studiekeuze gepraat worden.’’ 

‘’Ze is een enthousiaste leider en betrekt de klas. Sociaal goed, helpt goed en geeft 
zelfvertrouwen.’’ 

‘’Heel spontaan, vrolijk en open over haar studie keuze. Ze spreekt ons op een goede 
manier aan en is meelevend met de leerlingen.’ 

 


