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Personalia 
 

Naam: Drs. Drs. Katrin Richter     
Adres:  Andoornstraat 11 

Postcode: 1817 CA Alkmaar 
Geboortedatum: 23 juli 1965 

Telefoon:  06-53267552 

E-mail: email@katrinrichter.net 
 

Opleiding  
 
2013 – 2014 Goethe-Zertifikat B1 en B2 Prüfertraining für Deutschlehrkräfte behaald 

aan het Goethe Institut in Amsterdam 
 

feb 2013 – juni 2013 Master Interfacultaire Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam, 

 diploma behaald in juni 2013 als docent Duits 1e graad (cum laude)  
 

2011 – jan 2013 Master Duitse Taal en cultuur, Universiteit van Amsterdam, 
diploma behaald in januari 2013 

  
2000 - 2001 Dramadocentschap, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,  

diploma behaald in 2001 als docent Drama 1e graad 

 
1996 - 2000 Internationale Regieopleiding, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 

diploma behaald in 2000 
 

1988 - 1993 Pedagogiek,Hochschule für Sozialpädagogik Hamburg,  

diploma behaald in 1993 
 

1985 - 1988 Universitaire Lerarenopleiding,Universität Hamburg /Duitsland (1e graad), 
gevolgd van 1985 tot 1988 

 

1984 - 1985 Frans voor buitenlanders, Université de Nantes / Frankrijk,  
diploma behaald in 1985 

 
1975 - 1984 Gymnasium Oldenfelde, Abitur behaald in 1984  

 
Werkervaring binnen & buiten het onderwijs 
 

2012 – heden Trinitas College/locatie Han Fortmann, Heerhugowaard  

Als docent Duits en docent Drama geef ik les in de onderbouw en 
bovenbouw havo, vwo en gymnasium. 

 
2010 – 2012 Berger Scholengemeenschap, Bergen/Noord-Holland 

 Als docent Duits gaf ik les in de onderbouw havo en vwo. 

 
2011 – 2012 Universiteit van Amsterdam 

Als tutor Duitse Taal en Cultuur gaf ik les in de colleges literaire studies 
en taalverwerving. Tevens ontwikkelde en leidde ik het theaterproject 

‘Kreatives Deutsch’ als coproductie van studenten Duits en 

Theaterwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. 
  

 

      
     Curriculum Vitae 
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2008 – 2011 Schouwburg Cool, Heerhugowaard 

 Als projectleider theater was ik verantwoordelijk voor de afdeling theater. 

Ik ontwikkelde het curriculum en gaf theatercursussen en -workshops 
voor kinderen, jongeren en volwassenen.  

 
2005 - 2007 ROC Horizon College, afdeling Welzijn, Alkmaar  

 Als studieleider en mentor was ik verantwoordelijk voor een kerngroep, 

bestaande uit 18 studenten. Tevens gaf ik dramalessen en 
medeontwikkelde ik het nieuwe curriculum Competentiegericht Leren.  

 
2002 – 2005 Vechtstede College Weesp 

 Als artistieke leider en dramadocent regisseerde ik jaarlijkse 
schoolvoorstellingen met rond 60 leerlingen en gaf ik leiding aan een 

tiental docenten, opvoeringen in de schouwburg Weesp. 

 
2000 – 2002 Hogeschool van Amsterdam, afdeling CMV 

 Als regisseur en dramadocent begeleidde ik studenten Culturele 
Maatschappelijke Vorming bij het maakproces van de theaterproducties 

Trip en Exit en het oprichten van hun nieuwe stichting S.T.U.K. 

 
1999 – 2000 Jeugdtheater de Krakeling, Amsterdam 

 Als dramadocent gaf ik theaterlessen op scholen van het basis- en 
voortgezet onderwijs rondom voorstellingen in jeugdtheater de Krakeling. 

 
 

 

 
 

Werkervaring in kunst & cultuur  
 
2010 – 2011 Provadja Film & Podium, Alkmaar 

 Als curator was ik verantwoordelijk voor de programmering van theater-, 
muziek- en dansvoorstellingen van het seizoen 2011-12. 

 

2009 – 2010 Theaterschool de Trap, Amsterdam 
 Als artistieke leider behoorde de selectie, bergeleiding en beoordeling van 

de docenten tot mijn taken, naast het formuleren van de artistieke visie 
en het bepalen van het artistieke beleid van de school. 

 

1999 - 2009 Theater Omega, Amsterdam, www.theateromega.nl  
 Voor dit theatergezelschap was ik verantwoordelijk voor het beleid van 

de stichting en verzorgde ik de totstandkoming van multidisciplinaire 
jeugdtheaterproducties zoals Jungle, Dood van een Klasgenoot, bom, Big 

Kiss, It could be You en Welcome Abroad.  
 

2007 - 2008 Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam  

 Als curator en programmamanager nam ik de internationale theater- en 
jeugdprogrammering voor mijn rekening. Daarnaast had ik de artistiek-

inhoudelijke en organisatorische leiding over programma's, projecten en 
debatten.  
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Talen 
 

Nederlands: mondeling: zeer goed schriftelijk: zeer goed 
Duits: mondeling: uitstekend schriftelijk: uitstekend (moedertaal/ABN) 

Engels: mondeling: zeer goed schriftelijk: zeer goed 
Frans: mondeling: zeer goed schriftelijk: goed 

 

Competenties 
 

 Creatief met een sterk anticipatievermogen 
 Organisatorisch en analytisch sterk  

 Leidinggevende vaardigheden 
 Doortastend en resultaatgericht 

 Extravert en 'recht door zee' 
 Zelfstandig teamspeler 

 Communicatief sterk 

 Flexibel 

 
Overig 
 

 In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer 

 Sportief: Yoga, Pilates & Argentijnse Tango  


