
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CV 

Emma Maasland 

Persoon/contactgegevens  

24-04-1997  

06 27 97 69 51 

emmamaasland@jongehonden.com 

www.jongehonden.com  

  
 

Hier ben ik goed in 

Mijn insteek is kritisch te werk 

gaan met een optimistische 

instelling. Ik stel reflectieve 

vragen te om tot betere 

oplossingen te komen. 

Hiervoor gebruik ik heldere 

communicatie en luister ik 

naar alle partijen.  

Zo breng ik beweging  

Ik ben ondernemend en  

creatief en ben niet bang voor 

een uitdaging. Ik houd van 

samenwerken en mensen 

verbinden. Ik zet me graagvoor 

100% in, want als Jonge hond 

vind ik het nou eenmaal fijn om 

mij ergens in vast te bijten. 

 

 
Brengt beweging 
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Werkervaring  
  

Administratief medewerker | Universiteit Utrecht   
Jan ’21 – Sept ‘21  

Tijdens mijn master aan de Universiteit Utrecht was ik ook werkzaam voor de audiovisuele afdeling van de 

universiteit. Als administratief medewerker voor de afdeling verrichte ik verschillende werkzaamheden.  

• Plannen en overzicht houden  

• Servicegericht werken  

• Accuraat werken  

  

Stagiair Onderzoeker | TNO  
Feb ’21 – jun ‘21  

Mijn Masterscriptie heb ik geschreven bij TNO Soesterberg, als onderdeel van een groot experiment over 

slaapdeprivatie. Hierin heb ik gekeken naar de link tussen fysiologische synchronie en aandacht, en heb ik 

een fundamentele analyse gedaan van verschillende statistische methoden.   

• Analytisch werken  

• Onderzoeken  

  

Stagiair Programmeur | Universiteit Utrecht  
Nov ‘20 – feb ‘21  

Tijdens mijn stage bij de Universiteit Utrecht heb ik mijzelf leren programmeren en een 

programmeeropdracht voor studenten geschreven. De programmeeropdracht is onderdeel geworden van 

het curriculum van de bachelor Psychologie aan de universiteit.   

• Programmeren  

• Ondernemend  

• Zelflerend vermogen  

   
Programmamedewerker | Utrecht Summer School  
2019  

Bij de Utrecht Summer School was ik verantwoordelijk voor het huisvesten van meer dan 1.700 

internationale studenten, het organiseren van evenementen en ceremonies en het contact houden met 

ambassadeurs van over de hele wereld.  

 

En ook  
  

Voorzitter | Neurowetenschappelijk vakdispuut Brainwave  
2018 - 2019  

Het vakdispuut Brainwave organiseert maandelijkse activiteiten gerelateerd aan neurowetenschap. Als 

voorzitter had ik de verantwoordelijkheid voor het aansturen van het bestuur, het in goede banen leiden 

van de activiteiten en het overzicht houden op het reilen en zeilen van het vakdispuut.  

 

Programmeerles voor middelbare scholen | Lyceo Codelab  
2016 - 2018  

Bij Lyceo gaf ik scholieren les in programmeren en hielp ik ze hun eigen videospel ontwikkelen.   

 

 

Vrijwilligerswerk  

 
Headcoach | Project Fearless  

Mrt ’22 – jul ‘22  

Project Fearless geeft kinderen de ruimte om zonder druk te spelen, stereoteypen te doorbreken en hun 

stem te vinden en impact te creëren. Als vrijwillige hoofdcoach stuurde ik twee assistent-coaches aan en 

organiseerde ik skateboardlessen waarbij alles draait om grenzen verleggen, angsten confronteren en een 

veilige plek creëren.   
• Leiding geven  
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• Sociaal vermogen  

• Creëren van een veilige omgeving  

 

Skateboard docent | Skate days & Concrete Jungle Foundation  
2019 - 2022 

Concrete Jungle Foundation is een NGO die zich inzet om een stem te geven aan kinderen wereldwijd. De 

tool die zij hiervoor gebruiken is skateboarden en educatie over de normen en waarden die inherent zijn 

aan deze sport. Ik heb drie maanden in Perú gewoond om mij daarin te zetten in een kleine gemeenschap 

en mij voornamelijk te focussen op het geven van skateles (in het Spaans) aan groepen meisjes en jonge 

vrouwen.   

  

 
Vrijwilligerswerk | Stichting MOVE  
2017  

Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun 

leeftijdsgenoten. Samen met de hulp van studenten zetten de leerlingen een maatschappelijk project op, 

van buurtfeest tot graffiti-kunstwerk. Hierdoor ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij 

in de samenleving kunnen innemen.  

 

 

 Opleidingen  
 

Master in Applied Cognitive Psychology  
Universiteit Utrecht, 2020 – 2021  

Cum laude afgestudeerd.  

 

Honoursprogramma   
Descartes College, 2016 – 2018  

Het Descartes College is een tweejarig interdisciplinair en universiteitsbreed honoursprogramma voor 

gemotiveerde en breed geïnteresseerde bachelorstudenten.  

 

Bachelor Psychologie  
Universiteit Utrecht, 2015 - 2018  

De brede bachelor Psychologie heeft mij kennis laten maken met uiteenlopende richtingen binnen de 

psychologie. Ik heb het studiepad Cognitieve en Neurobiologische psychologie gevolgd.  

  

 

 

Referenties   
Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het me even weten, 

dan link ik jullie. 

 

 

  Contactgegevens  
  

06 81085527  

emmamaasland@jongehonden.com  

www.jongehonden.com   

http://www.jongehonden.com/
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