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Als Master student Geschiedenis ben ik verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Mijn onderwijs- 
en onderzoeksinteresses liggen voornamelijk op het gebied van de geschiedenis van ondernemerschap. Ik ben onder meer 
werkzaam geweest voor bedrijf X, waar ik mijn kennis over ondernemerschap en geschiedenis hebben kunnen toepassen bij 
start ups. Ik heb ervaren dat hier mijn hart ligt: samen pionieren, mijn kennis kunnen toetsen en met vallen en opstaan iets 
moois neerzetten. Mijn droombeeld na mijn studie is dan ook een rol waarin dit mogelijk is. 

Opleidingen 
2013 – heden MA in Geschiedenis, Radboud University, Nijmegen (RU)  
  Eventueel je specialisatie; Gemiddeld cijfer 8/10   
  Vakken oa: ...  

Master scriptie: “…”; een kwalitatief onderzoek over onderwerp X     
01- 06/2011 Master exchange, Universita Commerciale Luigi Bocconi Milan Italy     
  Vakken oa: …  
2010 – 2013 BA in Geschiedenis, Radboud University, Nijmegen  
1998 – 2004 Rijksscholengemeenschap VWO Voorburg  
  Vakken oa: … Gemiddeld cijfer 8/10  
Cursus   
Zomer 2014 Projectmanagement Prince 2  - Practitioner 

Studieprojecten  
01/2014– 06/2014 Master scriptie  

“Philips, een familie geschiedenis apart”; een kwalitatief onderzoek over de oprichting en groei van 
Philips als familiebedrijf. Hier schrijf je kort wat je gedaan hebt, hoe en wat je resultaat/aanbevelingen 
waren   

06/2012 – 09/2012 Watermuseum Arnhem  
   Korte omschrijving wat je gedaan hebt    
09/2011 – 12/2011 Consultancy opdracht  
   - voor SOON onderzoek naar…  

Werkervaring  
01/2012 – 05/2012 Radboud University, Nijmegen 
   Student assistent Vakgroep ... 
   Omschrijf ook hier wat je gedaan hebt in korte actieve zinnen of gebruik bulletpoints. 
06/2010 – 09/2010 Naam van het bedrijf, Utrecht 
   Onderzoeker (bijbaan gedurende de zomervakantie) 

 kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor de financiële sector.  

 verantwoordelijk om alle verzamelde gegevens te controleren in SPSS 
07/2006 – heden Diverse bijbanen als enquêteur, horecamedewerker en host via onder andere uitzendbureaus bij 

Stadsschouwburg Nijmegen, Luxor in Arnhem, V&D Nijmegen, de NS 

Extracurriculaire (of neven) activiteiten  
2010 – heden  Naam van je studenten / sport vereniging  
   Secretaris van het bestuur  

Omschrijf hier je verantwoordelijkheden, hoeveel mensen lid zijn van de vereniging 
08/2010 – 06/2011  Naam van vereniging  

Commissielid, verantwoordelijk voor marketing en sponsoring  
Omschrijf hier ook weer je verantwoordelijkheden, hoeveel sponsors je hebt binnengehaald of wat je 
target is, welke activiteiten je hebt georganiseerd (alleen of met anderen), welke marketing 
activiteiten en/of middelen je hebt ingezet en het resultaat hiervan, vb. € 40.000 

04/2012 – 05/2012 Studiereis naar Vietnam 
   Organiserende rol (functie) 
   Omschrijven wat je gedaan hebt  

Vrijwilligerswerk 
Zomer 2012 Via de organisatie ‘Save the children’ meegeholpen bij kindertehuis ‘Hope’ in Kenia aan het bouwen 

van nieuwe klaslokalen. 

Extra informatie  
Workshops /Seminars   Conferenties, inhouse dagen, business courses, management games 
Computervaardigheden  MS Word, Excel, SPSS 
Talenkennis   Nederlands – moedertaal; Engels - zeer goed; Frans - goed  
Interesses   Tennis, blog over popmuziek in Nijmegen (link naar blog.nl)  
Rijbewijs   B; in bezit van eigen vervoer (optioneel) 
Referenties   op aanvraag   
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