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 Personalia 

Contactgegevens 

Zemstbaan 115 

2800 Mechelen 

 
+32 471 08 44 74 

Inez.1999@hotmail.com 

Doelstelling 

Momenteel ben ik mijn studies aan het afronden en studeer ik 

normaal gezien af in juni 2022. Nadien wil ik graag zo snel mogelijk 

aan het werk. Mijn interesse ligt voornamelijk binnen de pediatrie, 

zowel psychomotorisch alsook neurologisch.   

Geboortedatum/ plaats 

27/05/1999 

te Wilrijk 

Nationaliteit 

Belg 

Rijbewijs 

Categorie B 

 

Vaardigheden 

Ik ben een sociaal persoon die 

veel belang hecht aan 

communicatie. Bovendien ben ik 

zeer enthousiast en gemotiveerd 

om zake bij te leren. Ik zie mezelf 

als een teamspeler, maar 

iemand die gemakkelijk het werk 

op zich neemt. 

Werkervaring 

Kassabediende, Spar Merckx 

augustus 2017 – maart 2020 

 
In 2017 ben ik als jobstudente gestart bij Spar Merckx, voornamelijk 

als kassabediende. In het begin was het een vakantiejob, 

gedurende de maand augustus. Nadien is dit verder geëvolueerd 

naar weekendwerk. Indien mijn schoolrooster het toestond, werkte ik 

ook doorheen de week.  

 
Vrijwillige stage 

augustus 2020 en 2021 

 

Gedurende de afgelopen 2 jaar heb ik een vrijwillige stage gevolgd 

bij kinepraktijk Geert Moris. Hier heb ik zeer veel ervaring opgedaan 

als kinesist, waarbij oefentherapie, massages en hydrotherapie 

belangrijke aspecten waren. Tijdens de zomer van 2021, heb ik via 

Geert Moris ook 4 weken stage gelopen in Borgerstein, waar ik 

wekelijks 3 namiddagen kwam voor verschillende leefgroepen. 

Talen 

Nederlands (moedertaal) 

Engels (vloeiend) 

Frans (basiskennis) 

Duits (notie) 

 

Opleiding 

Secundair Onderwijs, Sint-Romboutscollege te Mechelen 

september 2011 – juni 2017 

 
Met vrucht studeerde ik in 2017 af aan het Sint-Romboutscollege. Ik 

koos voor de richting ‘Wetenschappen-Wiskunde’, waarbij ik in mijn 

laatste jaar 6 uur wetenschappen en 7 uur wiskunde per week kreeg. 

Voornamelijk het wetenschappelijk gedeelte gaf een goede 

basiskennis om achteraf verder te studeren. 

 
 



 

Bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, 

Universiteit Antwerpen te Wilrijk 

september 2017 – juni 2020 

 

In juni 2020 ronde ik met onderscheiding mijn bachelor af aan de 

universiteit van Antwerpen. Tijdens de opleiding kreeg ik reeds 6 

weken stage in een privépraktijk alsook enkele kijkstages met echte 

patiënten en bewegingssessies bij verschillende doelgroepen.  

Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

afstudeerrichting pediatrie, KULeuven te Leuven 

september 2020 - … 

 

Na mijn bachelorsdiploma, zette ik mijn studies verder aan de 

universiteit te Antwerpen. In het eerste jaar koos ik voor de 

afstudeerrichting Musculoskeletale kinesitherapie, hoewel mijn 

interesse meer neigt naar de pediatrische setting. Hierdoor ben ik na 

mijn eerste master overgeschakeld naar de KULeuven. Tijdens mijn 

eerste masterjaar, liep ik reeds 7 weken stage binnen een 

woonzorgcentrum en 5 weken in een ziekenhuis. Momenteel ben ik 

aan mijn 2e masterjaar bezig, waar ik op deze moment opnieuw 12 

weken stage loop in verschillende settingen, zoals buitengewoon 

onderwijs type BA, 2 en 4 alsook een ziekenhuis. Buiten stage schrijf 

ik ook nog verder aan mijn thesis en heb ik nog 1 examen in juni 

vooraleer ik afstudeer eind juni. 

 
Extra curriculaire activiteiten 

Leiding chiro XL, Mechelen 

juli 2017 - … 

 

Buiten mijn studies ben ik eveneens zeer actief in de chiro. 

Ondertussen ben ik 12 jaar lid van de chiro, waarvan ik nu 5 jaar 

leiding ben. Buiten de activiteiten op zondagnamiddag ben ik 

voornamelijk verantwoordelijk voor de communicatie naar de 

buitenwereld. Vele ouders zien mij dan ook als een aanspreekpunt. 

 
Animatorattest, Leuven 
Februari 2020 

 

 
 
 
 
 
  


