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C V  F E L I X  I J P E L A A R  

 
 

PERSOONLIJK  

 
Naam en titulatuur: F.G.H. IJpelaar                 

06 23095228   

felix@bkbo.nl    

www.bkbo.nl  

www.linkedin.com/in/felix-ijpelaar-4a483bb3   

ALGEMEEN 

 
Felix IJpelaar wordt ervaren als geduldig, beheerst en op feiten gericht. 
Felix heeft een zeer sterke vasthoudendheid als het gaat om het bereiken 

van doelen. Felix toont respect voor anderen en is bescheiden van aard; 
Felix kan daardoor goed met anderen omgaan. Felix beschikt over de 
volgende eigenschappen 

- resultaat gericht 

- houd niet van opgeven 

- analytische en onderzoeksvaardigheden 

ERVARING  

 
09-2021 – heden audit ondersteuner  

BKBO b.v.  

Werkzaamheden:  
• Uitvoeren vooronderzoek voor Wpg, DigiD SaaS en ENSIA audits 
• Inlezen brondata met ETL tooling en bewerken voor verdere analyse 

t.b.v. ISAE3402 assurance opdrachten 

• Intern functioneel beheer SalesForce 
• Beoordelen van bewijsstukken op kwaliteit en volledigheid  
• Bewaken van auditplanning en -voortgang  
• Onderhouden van contacten met auditee  
• Beantwoorden van vragen van auditee  
• Ordenen van bewijsstukken 
• Maken van concept- en definitieve rapportages  
• Verwerken van review resultaten lead auditor  

• Aanbieden van concept- en definitieve rapportages aan auditee 

• Verslaglegging 

 
09-2020 tot en met 07 2021 Stagiair assistent onderzoek bij Pelagic 

Freezer trawler Association gecombineerd met Wageningen Marine 

Research 
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• Uitvoeren en programmeren statisch onderzoek haringvisserij in de 

Noordzee met de open source programmeertaal R voor statische analyse 

en grafische weergave 

• Bewerken brondata tot verwerkbare data met ETL tooling. 

• Rapporteren (Engels) aan onderzoeksleider en -team. 

 
09-2018 tot en met 07-2018 Onderzoek student assistent bij Van 

Hall Larenstein 

• Uitvoeren statische deelonderzoek als onderdeel van een groter 

onderzoeksprogramma van Van Hall Larenstein in de viswater 

voedselketen. Ervaring met Python en programmeeromgeving R. 

• Bewerken brondata tot verwerkbare data met ETL tooling. 

 
02-2018 tot en met 08-2021 Administratief medewerker bij BKBO 

bv  

• Inlezen en verwerken administratieve en financiële gegevens op 

oproepbasis 

• Conversie van gegevens 

• Testwerkzaamheden voor ISMS 

OPLEIDINGEN 

 
2021-2025 BsC. HBO IT Hogeschool Fontys te Eindhoven. Nog volgend in 

deeltijd 

 
2021 BsC. HBO Coastal Marine Management Hogeschool Van Hall 

Larenstein te Leeuwarden 

 
2017 MBO-4 Manager bosbouw en natuurbeheer Helicon Opleidingen 

te Velp 

 
2012 VMBO-T d’Oultremont college te Drunen 

 

CURSUSSEN, WORKSHOPS, TRAININGEN, Webinars 

 
06-2013        VCA Basisveiligheid 

                    Certificaat behaald 

 
09-2016        Bedrijf Hulp Verlening – Helicon opleidingen 

                    Certificaat behaald 

 
09-2020        Interne Examentraining CISA diploma – BKBO bv  

                    Marie-Thérèse Akay 

 
06-2021        Wpg-training Wet Politiegegevens (Wpg) voor boa’s 

                    Suzanne Franken 

 
09-2021        Interne Wpg-audiorentraining Wet Politiegegevens 

(Wpg)  – BKBO bv  

                    René IJpelaar 

 
02-2022        Salesforce training functioneel beheer door Welisa 

                    Loyce Wuiten 

 

 


