
Curriculum vitae 
 

Naam     Keijdener 
Voornamen    Gisela Rebekka Louise 
Adres     Gravin van Burenlaan 25 
     3818 DE Amersfoort 
Mobiele telefoon   06 11296597 
E-mailadres    giselakeijdener@gmail.com 
Geboortedatum en –plaats  28 oktober 1991 te Utrecht 
Rijbewijs    Ja, B 
Talen Nederlands (moedertaal), Engels (academisch niveau), Duits 

(vwo niveau), Frans (vwo niveau). 
 

Mijn naam is Gisela en ik heb een brede interesse in vele vakgebieden, maar uiteindelijk kom ik 
altijd weer terug op werken met kinderen. Het studeren aan de Pabo staat nog op mijn 
verlanglijstje. Zeker kinderen met ernstige problemen wil ik helpen, zodat ook zij zicht hebben op 
een mooie toekomst. Ik ben een thrill-seeker die stevig in haar schoenen staat, maar ook een groot 
hart heeft. Mijn persoonlijkheid laat zich het best omschrijven als assertief, enthousiast, leergierig, 
kritisch en humorvol.  
 

Middelbare school   2004-2010: vwo (De Amersfoortse Berg te Amersfoort); 
Profiel: Cultuur & Maatschappij en Economie en 
Maatschappij (vakken: Nederlands, Duits, Engels, Frans, 
wiskunde A, economie, management en organisatie, 
geschiedenis, tekenen). Diploma behaald. 

 
Hoger Beroeps Onderwijs 2010-2012: Art & Economics (Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht te Utrecht). Propedeuse behaald. 
 
Wetenschappelijk Onderwijs 2012-2015: Bachelor Pedagogische Wetenschappen 

(Universiteit Utrecht te Utrecht). Afstudeerrichting 
Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken met minor Jeugd 
en Criminaliteit. Afstudeeronderwerp: communicatie rechter 
in civiele jeugdrechtszittingen. Diploma behaald. 

 
2015-heden: Master Pedagogische Wetenschappen: track 
Forensische Orthopedagogiek (Universiteit van Amsterdam). 

 

Publieksmedewerker theater De Flint     september 2011-mei 2015 
Taken: welkom heten van bezoekers en hen wegwijs maken tijdens voorstellingen 
en verhuringen bij theater en congrescentrum De Flint te Amersfoort. 

Persoonlijke gegevens 

Persoonlijk profiel 

Opleiding en diploma’s 

Werkervaring 



 
Verkoopmedewerker Divino Shoes     februari 2011-november 2011 
  Taken: hulp en advisering van klanten in een schoenenwinkel te Amersfoort. 

 
Zomerbegeleider ponykampen R.S.C. De Treekhoeve  juli 2009-heden 

Taken: organiseren van activiteiten en spellen voor groepen van ongeveer 40 
kinderen, maar ook het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon zijn voor de 
kinderen en ouders en hulp bieden wanneer er zich problemen voordoen. 

 
Baliemedewerkster Stervideotheek Emiclaer    januari 2009-februari 2011 

Taken: verantwoordelijk voor het verhuren van films en adviseren van klanten. 
Verder behoorden het aansturen van het team en inwerken van nieuwe collega’s tot 
mijn werkzaamheden. 

 
Huiswerkbegeleiding huiswerkinstituut De Amersfoortse Berg december 2007-mei 2009 

Taken: jongeren helpen bij het maken van hun huiswerk door ze te overhoren, 
vragen te beantwoorden en extra oefenopgaven met ze te maken. 

 

Productieassistent “Omdat ik de beste ben”: de zwembadtour  december 2011-juni 2012 
Taken: maken van planningen, contact onderhouden met zwembaden en het regelen 
van marketing voor IVK Producties. 

  
Productie- en spelassistent Studio Lipdub Kinderpostzegelactie  september 2011 

Taken: verzorgen van attributen gedurende de opname van de Lipdub en helpen 
met het begeleiden van de betrokken kinderen van twee basisschoolgroepen. 

 
Stagiaire Programmering & Publiciteit De Flint   oktober 2010-februari 2011 

Taken: voornamelijk verzorgen van de marketing (zoals de website onderhouden, 
recensies zoeken, posters in het gebouw up to date houden en contact onderhouden 
met organisaties als Scholen in de Kunst en scholen in Amersfoort). 

 
Vrijwilliger kinderzomerkampen Club Adventure   juni 2009-augustus 2009 

Taken: organiseren van activiteiten en spellen voor groepen kinderen. Dienen als 
aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor zowel de kinderen als de ouders. 

 
Vrijwilligerswerk bij Holland Opera     juni 2009-oktober 2009 

Taken: Holland Opera maakt laagdrempelige operavoorstellingen voor een breed 
publiek, waaronder voor scholen ter cultuureducatie. Het begeleiden van de 
bezoekers door ze welkom te heten en vragen te beantwoorden behoorden tot de 
werkzaamheden. 

 

Series/documentaires/films kijken, lezen, tennis, paardrijden. 

Stage en vrijwilligerswerk 

Hobby’s 


