
2018 

Je kunt hier ook je bachelor-of 

masterscriptie toevoegen. 

Bachelor Psychologie   2015-2018 

Universiteit van Amsterdam 

Relevante vakken: forensische psychologie 

Gemiddeld cijfer: 8 

 

VWO   2009-2015 

Einstein School, Leiden 

Profiel: Natuur en Gezondheid 

 

 

Noteer nevenactiviteiten op exact dezelfde wijze als je 

werkervaring. Dat oogt zorgvuldig en professioneel. 

 

 

 

 Jan Renssen 

 

PERSLOONLIJK PROFIEL 

 
Ik ben een gedreven en 

enthousiaste student met een brede 
interesse en een gezonde ambitie, 

met name op het gebied van 

veiligheidspreventie. Als echte 
regelaar zie ik overal een uitdaging 

in. “Kan ik niet” komt niet in mijn 

vocabulaire voor. “Daar ga ik 

voor”, dat is mijn credo! 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 
31-02-1997 

Den Haag 

+31614253377 

jpmrenssen@hotmail.com 

 

 

 
 

 

Professionele ervaring 

Stagiair beleidsafdeling 9/2020 - heden 

A.V.D. Security B.V., Amsterdam 

• Onderzoek doen naar veiligheidspreventie 

• Een verslag schrijven over onderzoeksbevindingen 

• Onderzoeksbevindingen presenteren aan de managers 

 
Sales medewerker                                                                7/2017 - 10/2018 

Delta Lloyd, The Hague 

• Informatie verschaffen aan potentiële klanten 

• Verzekeringen verkopen 

Promotiemedewerker     4/2015 – 7/2017 

Coca Cola Enterprises, Rotterdam 

• Producten van het bedrijf promoten door gratis 

proefmonsters uit te delen 

 

Opleidingen 
 

Master Crisis and Security Management                        2019-heden 

Universiteit Leiden 

Relevante vakken: Private security, Security and the rule of 

law, Local security networks  

Verwachte afstudeerdatum: 30 juni 2020. 

Erasmus Exchange Program 

University of London 

Relevante vakken: Applied psychology, English 

Minor: Political Science, vakken: State, Power and Conflict, Comparative Political 

Research and EU Governance in an International Context.  

Scriptie: Psychological vulnerability factors of depression 

 
 

 

 

Personalia die op een CV moeten staan: naam, adres, email 

en telefoonnummer. Geboortedatum en nationaliteit zijn 

gebruikelijk. Sekse, burgerlijke staat en BSN niet. 

Wees specifiek over 

jouw taken, 

verantwoordelijkheden 

en bijdragen. 

Opleiding en ervaring: 

anti-chronologisch. Zorg 

dat de meest relevante 

ervaring op de eerste 

pagina staat! 

Kies een eenvoudige lay-out die je consequent 

toepast. 

Een foto is niet noodzakelijk, maar 

wel zeer gebruikelijk in Nederland 

(in de meeste sectoren). 

mailto:jpmrenssen@hotmail.com


Stuur je CV altijd in pdf-bestand. 

Dan weet je zeker dat de 

ontvanger de lay-out ziet zoals je 

het hebt bedoeld. In Word willen 

teksten wel eens verspringen op 

een andere computer. 

Pas jouw CV voor elke sollicitatie 

aan. Benadruk wat voor die 

situatie relevant is. 

Hobby’s geven een CV iets 

persoonlijks, dus denk goed na 

wat je neerzet. 

Vergeet talenkennis niet! 

 

 
 

 

Nevenactiviteiten 

Penningmeester Culturele Commissie 9/2018 – 8/2019 

Studentenvereniging L.V.V.S. Augustinus, Leiden 

• Het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van de 

commissie 

Acquisiteur Lustrumcommissie 9/2017 - 8/2018 

Studentenvereniging L.V.V.S. Augustinus, Leiden 

S 
 
 

 

Referenties 

Referenties op aanvraag beschikbaar.  

 
 

 

 

 

 

 

COMPUTERVAARDIGHEDEN 

 
Microsoft Office; SPSS 

 

TALEN 

 
Nederlands Moedertaal 

Engels Vloeiend 

Spaans Goed (A1+) 

 

INTERESSES 

 
Vissen, drummen in een band, 

koken 

 

• Lustrumactiviteiten organiseren, zoals een alumniborrel voor 300 oud-

leden en een feest voor 3000 studenten 

• Sponsorgeld ophalen 

 


