CYRINE BEUNE

DIT BEN IK
Mijn naam is Cyrine Beune (1999) en in Tilburg studeer ik journalistiek aan de Fontys Hogeschool voor
Journalistiek. Ik freelance als redacteur. Ik interesseer me voor data-, tech- en
onderzoeksjournalistiek en lezersinteractie.

OPLEIDINGGEGEVENS
Journalistiek HBO
Fontys Hogeschool voor Journalistiek
01-09-2018 – Heden
ICT AD
Fontys Hogeschool voor ICT, Semester 1 behaald
01-09-2020 – 04-01-2021
Mediaredactie MBO
ROC van Twente
01-09-2015 - 01-07-2018

WERKERVARING
Klop Media
Freelancer |01-12-2021 – Heden
Ik ben techredacteur voor producties die Klop Media maakt.
De Tijd, België (Mediafin)
Stagiair |01-02-2022 – 25-05-2022
Ik liep stage op de datajournalistieke redactie en ondersteun in het produceren van data-gedreven
artikelen. Daarbij programmeerde ik in het programma R om data-analyses te kunnen doen.
Jaas
Freelancer |01-12-2021 – 01-02-2022
Ik schreef artikelen voor websites, zoals innovationorigins.com.
AD.nl (DPG Media)
Freelancer |01-09-2021 – 01-02-2022
Ik schreef artikelen voor de techredactie over uiteenlopende onderwerpen.
AD.nl (DPG Media)
Moderator |01-08-2021 – 01-02-2022
Als moderator bij het Algemeen Dagblad ging ik over de reacties. Ik zorgde ervoor dat er een gezond
debat ontstond onder artikelen.
JKC Media
Webdeveloper |01-10-2020 – 01-08-2021
Ik ontwikkelde en onderhield websites voor kleine en middelgrote bedrijven voor het bedrijf JKC Media.
Kunstbende
Presentator |01-09-2019 – 01-06-2020
Ik presenteerde kleine en minder kleine evenementen voor de jongerenwedstrijd Kunstbende.
VPRO Argos
Stagiair onderzoeksjournalistiek |01-12-2019 – 30-04-2020
Bij VPRO Argos ondersteunde ik in de onderzoeksjournalistiek. Elke week maakten we een aflevering.
KermisFM
Vrijwilliger
Voor de kermis in Tilburg hielp ik mee aan de nieuwszender van dit evenement. Ik schreef de
nieuwsbulletins en filmde video’s.
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U-Today
Redactie stagiair |01-01-2018 – 18-05-2018
Als redactie stagiair bij de universiteitskrant berichtte ik over het nieuws op de universiteit van Twente.
TETEM
Suppoost medewerker |01-08-2017 – 01-06-2018
In dit kleine museum leidde ik de gasten rond en zette ik de installaties aan.
Concordia
Stagiair marketing en communicatie |01-09-2016 -01-02-2017
Als stagiair ondersteunde ik dit expo- film- en theaterhuis in de communicatie en vormgeving.

3

