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2013 - 2014

Master Journalistiek en Nieuwe Media aan de
Universiteit Leiden. Diploma cum laude behaald.
Masterscriptie beoordeeld met een 9.
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Van Ast

Voornaam

Maarten

Geboortedatum 17-09-1987
2013 - 2013

Minor Journalistiek voor UU-studenten aan de
Hogeschool Utrecht. Diploma behaald.

2009 - 2013

WO Communicatie- en Informatiewetenschappen,
Universiteit van Utrecht. Diploma behaald.

2004 – 2008

HBO Bedrijfskundige informatica, Hogeschool van
Utrecht. Bachelor of Business Administration &
Minor Advanced Business Management Consultancy
(certificaat). Diploma behaald.

Geboorteplaats Leiden
Woonplaats

Utrecht

Adresgegevens Johan Wagenaarkade 25, 3533 TD

1999 - 2004

Telefoon

06-53742851

E-mailadres

maartenvanast@gmail.com

Havo, Christelijke Scholengemeenschap
Het Streek Ede. Diploma behaald.

Voorgaande stages en werkzaamheden
2014:

Freelance webredacteur bij NOS op 3 en NOS.nl. Ik heb gewerkt op de redacties Online (multimediale verrijking van
de content), 24-uur (eerstelijnsberichten) en op de losse webredactie van NOS op 3. Tijdens deze periode ben ik
betrokken geweest bij de overgang naar de nieuwe website van de NOS.

2014:

[3 maanden] Een stage als webredacteur bij NOS op 3. Tijdens de stage schreef ik webitems voor de website van
NOS op 3, gericht op een jongere doelgroep dan de lezer van NOS.nl. Ik heb meer verantwoordelijkheid gekregen
op het gebied van redigeren en beoordelen van artikelen van collega’s. Voor de eindscriptie heb ik binnen de NOS
onderzoek gedaan naar de aspecten die nieuws ‘sociaal’ maken op social media.

2014:

Leidsch Dagblad: Politiek Live. Tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden heb ik voor
het Leidsch Dagblad meegewerkt aan het liveblog en de rechtstreekse televisie-uitzending vanuit het stadhuis.

2012:

[4 maanden] Een stage als webredacteur bij NOS op 3. Tijdens de stage schreef ik webitems voor de website van
NOS op 3, gericht op een jongere doelgroep dan de lezer van NOS.nl. Tijdens de stage heb ik ook veel kennis
opgedaan van de andere journalistieke facetten binnen NOS op 3. Daarnaast heb ik diverse masterclasses gehad,
onder andere creatief denken en pitchen.

2008:

[6 maanden] Een afstudeerstage bij Werkmaatschappij Verstandelijk Gehandicapten. Gedurende dit
afstudeertraject heb ik advies uitgebracht ten behoeve van procesverbetering van geldstromen binnen de
werkmaatschappij op de organisatie-, woningen- en cliëntenlaag.

2008:

[6 maanden] Tijdens de minor “Advanced Business Management Consultancy” heb ik gedurende 10 weken een
opdracht uitgevoerd binnen de zorginstelling Reinaerde. Ik mocht de huidige werkprocessen binnen Reinaerde in
kaart brengen, om uiteindelijk een advies uit te brengen t.a.v. de cliëntendoorstroomproblematiek binnen de
verschillende diensten van Reinaerde.

2006:

[3 maanden] Tijdens de eerste stage van de HBO-opleiding Bedrijfskundige Informatica heb ik voor mondiaal
cateringbedrijf Multitaste een functioneel ontwerp opgesteld voor het nieuw te ontwikkelen Content Management
Systeem.

Karaktercompetenties

Softwarecompetenties

Kwaliteitsgericht / Kritische houding

Windows, OSX

Oordeelsvorming / Analytisch inzicht

Microsoft Office, iWork

Samenwerken / Teamplayer

Webloggingsoftware

Zelfreflectie

Diverse CMS-systemen (Tridion, Cyclone, iNews, iNOS,
Wordpress)

Doorzettingsvermogen

Adobe Photoshop CS4

Flexibiliteit

Adobe Lightroom 4

Gestructureerd

HTML

Overige interesses en passies
Fotografie, blogging en basgitaar.

