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Astrid van Pelt 
Kleiburg 520 
1104 EA Amsterdam 
06-49114241 
astridvanpelt@live.nl 
www.astridvanpelt.nl 
 
Geboortedatum: 
8 september 1986  
 
Nationaliteit:  
Nederlandse 
 
Kort persoonlijk profiel:  
Eigenschappen die mij kenmerken zijn: creativiteit, nieuwsgierigheid, vriendelijkheid, 
doorzettingsvermogen, punctualiteit en nauwkeurigheid, flexibiliteit. 
 
Opleidingen:  
 
2010 – 2012   Master Tekst en communicatie 
      Universiteit van Amsterdam   
 
2007 – 2010   Bachelor Media en cultuur 
                               Universiteit van Amsterdam 
 
2005 – 2006   Propedeuse Conservatorium pop/sessie toetsen 
        Hogeschool  Inholland, Alkmaar 
 
2004 – 2005   Vooropleiding Conservatorium pop/sessie toetsen  
        Hogeschool Inholland, Alkmaar 
 
1999 – 2005    VWO – Cultuur en maatschappij 
    Atlas College, locatie Copernicus, Hoorn 
 
 
Relevante werkervaring :  
 
2015    Medewerker online media Sanoma Media 
 
2013 – 2015   Docent Wetenschappelijk Schrijven aan de Universiteit van    
    Amsterdam (deeltijd en in specifieke ‘blokken’). 
 
2012 - heden   Lid programmaraad Humanistische Omroep (HUMAN).  
    Werkzaamheden: op regelmatige basis vergaderen over (nieuwe)   
    programma’s.  
 
2007 – heden   Freelance (tekst)redacteur voor diverse opdrachtgevers waaronder   
    de vakbladen uitgeverij Y-Publicaties; uitgeverij Tumult, recensent bij     
     indebioscoop.com (verleden); eindredacteur voor teksten AVEC 
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Brabant.  
    Werkzaamheden: het interviewen en uitwerken van human interest  
    artikelen voor SW-Journaal (vakblad voor de sociale     
        werkvoorziening) en OK Operationeel (vakblad voor operatie-  
           assistenten). Daarnaast de ondersteuning van de website   
        oknieuws.nl 
 
Relevante werkervaring (verleden):  
 

 
2013 (juli) – 2014 (december) Tekstschrijver bij de educatieve uitgeverij Tumult (www.tumult.nl). Ik  
     schreef hier (online) lesmateriaal. Ook maakte ik deel uit van het  
    blogteam. Lees mijn blogs hier:      
     http://blog.tumult.nl/author/astridvanpelt/ 
 
 
2013 (maart – september)  Marketing en productiemedewerker uitgeverij Y-Publicaties (deeltijd) 
    Werkzaamheden: coördinatie van de vakbladen. Schakel tussen  
      management en redactie. Het promoten van de vakbladen.  
 
 
 
2012     Freelance redacteur voor het Radio 1 programma Vrijdagmiddag  
       Live.  
    Werkzaamheden: zelfstanding voorbereiden van nieuwsitems   
       voor de live uitzending: het aandragen van onderwerpen, het    
       uitnodigen van gasten, voorgesprekken voeren, gespreksopzet   
       maken.  
 
 
2010 -  2011   Lid van de Opleidingscommissie Neerlandistiek (Universiteit van 
     Amsterdam).  
        Werkzaamheden: Op regelmatige basis vergaderen met de    
    Opleidingscommissie over het opleidings- en examenreglement, de  
    samenstelling en opbouw van het nieuwe onderwijsprogramma en  
    de evaluatie van (delen van) de onderwijsprogramma's. De adviezen  
    die wij op basis van deze vergaderingen vormden, werden   
    uitgebracht aan de directeur van het onderwijsinstituut en aan  
    andere facultaire bestuursorganen.     
 
2009 – 2010   Freelance medewerker bij het Amsterdamse visuele      
    communicatiebureau C-Two.  
    Werkzaamheden: marketing en PR; redactionele content leveren. 
 
2008 – 2009   Mentor eerstejaars studenten voor UvA bachelor Media en cultuur. 
     Werkzaamheden: de studenten begeleiden tijdens hun eerste  
    studieweek op de UvA. De rest van het jaar fungeren als vraagbaak.   
 
2004 – 2007   Parttime huis aan huis pianolerares.  
     Werkzaamheden: beginnende en gevorderde pianisten begeleiden in  
       hun muzikale ontwikkeling. 
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Stages: 
 
2011 (augustus – december) Redacteur van het Radio 1 programma Vrijdagmiddag Live 
        Werkzaamheden: zie hierboven. 
 
2011 (januari –juni)  Communicatiemedewerker debatcentrum De Balie 
        Werkzaamheden: doelgroepbenadering, het versturen van de    
       nieuwsbrief, contact onderhouden met de pers, eindredactie over    
        teksten, hand- en spandiensten, bijvoorbeeld receptiediensten   
        overnemen. 
 
2007 (februari – juli)  Redacteur/recensent Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) 
     Werkzaamheden: recenseren van films en toneelstukken; het  
        versturen van de wekelijkse nieuwsbrief; het schrijven van content  
        voor de website.  
 
Vrijwilligerswerk: 
 
2013     Chatvrijwilliger bij Humanitas project ‘het luisterend oog’. 
 
 
2012 – 2015   Maatje bij het project Humanitas project vriendschappelijk      
    huisbezoek.  
 
2009 – heden   Vrijwilliger bij Amsterdam Cares (op regelmatige basis).  
 
  
Vaardigheden:  
Talen: 
Nederlands - moedertaal 
Engels – goed (conversatie, schrijven en lezen) 
Frans – redelijk (conversatie, schrijven en lezen) 
Duits – redelijk (conversatie, schrijven en lezen) 
 
In deze vier talen heb ik VWO eindexamen gedaan. 
 
Computerskills: 
Windows: (Word; Powerpoint; Excel etc. ) 
HTML (basiskennis); Dalet (basiskennis). 
 
 
Hobby’s/interesses:  
 
Sociale contacten onderhouden; lezen; vrijwilligerswerk bij Amsterdam Cares; meerdaagse 
fietstochten; couchsurfen (het ontvangen van rondleiden van buitenlandse toeristen); zwemmen; 
gebarentaal; muziek.  
 


