
 
 

 
 

CONTACT 

 
Leiden 

+31610192288 

24-03-1997 

swhite@gmail.com 

www.linkedin.nl/in/swhite 

 

 

 
COMPUTERVAARDIGHEDEN 

 
Microsoft Office; SPSS; AS-400; 

Epiphany 

 

 

 
TALEN 

 
Nederlands: Moedertaal 

Engels: Vloeiend 

 

 

 
INTERESSES 

 
Roeien, schrijven, schilderen 

 

 

 
REFERENTIES 

 
Op aanvraag beschikbaar 

Profiel 
Ik ben een gedreven en enthousiaste student met een brede  

interesse en een gezonde ambitie, met name op het gebied  

van kinderpsychologie. 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! 

 
Opleiding 

MSc Child and Adolescent Psychology 2019-heden 

Universiteit Leiden  

Relevante vakken: Behavior training with children, Child neuropsychology 

Keuzevakken: (Inleiding) Jeugdrecht en Professionele kinderopvang 

BSc Psychologie 

Universiteit Leiden 2015-2019 

Relevante vakken: Clinical child and adolescent psychology 

Minor: Brain and Cognition (interdisciplinaire minor) 

Scriptie: The role of psychological ownership and its predictors 

VWO 

College Rijnaert, Den Haag 2009-2015 

Profiel: Economie en Maatschappij 

 

Ervaring 
Stage Leerlingenzorg 2020-heden 

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, Den Haag 

• Zelfstandig uitvoeren van individueel psychologisch 

onderzoek; 

• Het voeren van intake- en adviesgesprekken 

• Het schrijven van verslagen 

 
Medewerker Customer Contact Centre 2017-2019 

Leidse Onderwijsinstellingen (LOI), Leiderdorp 

• Het telefonisch geven van voorlichting 

• Het verkopen van opleidingen en het verlenen van de 

daarbij behorende service aan klanten en cursisten 

 
Student assistent 2018-2019 

Universiteit Leiden 

• Het scoren van protocollen van de Zinnenaanvultest 

Curium (ZALC) op projectbasis 

Omschrijf wie je bent 
(eigenschappen), wat je kunt 
(capaciteiten/kennis) en wat je 
wilt (vakgebied /thema 
/ambitie/ richting/etc). Probeer 
dus in je stukje tekst antwoordt 
te geven op deze drie vragen. 
Pas deze tekst altijd aan, zodat 

het relevant blijft voor de 

vacature waarop je solliciteert. 

Sarah White  

mailto:swhite@gmail.com
http://www.linkedin.nl/in/swhite


 

 

 

 

COMPETENTIES 

 
Teamplayer 

Result-oriented 

Communication skills 

Independent 

Proactive 

Nevenactiviteiten 

Vrijwilliger 2019-heden 

Stichting KinderenHulp, Oegstgeest 

• Het begeleiden van kinderen (9-12 jaar) uit een gespannen/ 

slechte leef- of armoedesituatie en/of met gedragsproblemen 

• Het organiseren van sociale activiteiten voor kinderen 

Vrijwilliger 2018 

Stichting Wij Helpen Daar, Belgrado 

• Het organiseren van activiteiten voor Servisch-Kosovaarse 

vluchtelingenkinderen in een vluchtelingenkamp 

Penningmeester Culturele Commissie 2017-2018 

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

• Het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van de 

commissie 

Acquisiteur Lustrumcommissie 2016-2017 

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

• Sponsorgeld ophalen 

• Lustrumactiviteiten organiseren, zoals een alumniborrel en 

een feest voor 2000 studenten 

 
Secretaris Ouderdagcommissie 2015-2016 

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

• Het organiseren van een Ouderdag 

• Notuleren 


