Peter Sterke: Een enthousiaste
Energieke entertainment- / onderwijsprofessional
Op zoek naar uitdagingen vanuit passie
Over mij
Tijdens de Havo ben ik gestart op een
particuliere theaterschool alwaar ik al
snel meer deed dan alleen acteren.
Lichttechniek, geluidstechniek, regieassistentie, docent en productie kwamen
allemaal aan bod. Ik volgde de opleiding
PABO.

Daarnaast was ik technicus in een
cultureel centrum en later ook
hoofdtechniek / productiemanager. Met al
deze ervaringen startte ik mijn eigen
theaterproductiebedrijf en speelde mijn
eigen voorstellingen op basisscholen, liet
mij scholen in stemacteren en startte
toneellessen op voor basisscholen.

Opleiding

Ik ben freelance interim leerkracht
geworden voor moeilijke groepen. Ook op
dit moment breng ik weer rust in
verschillende groepen op basisscholen,
speel ik mijn voorstellingen, produceer
groep 8 afscheidsmusicals, spreek
teksten in, maak videoproducties en geef
toneellessen en Rots en Watertrainingen.

Werkervaring

Deel 1
1995-2001 Acteur – producent –
technicus
Theaterschool Zoetermeer
Peter Lintelo

1995 – 2001
Theaterschool Zoetermeer
Vanaf binnenkomst ben ik op verschillende plaatsen ingezet en opgeleid. Op
gebied van: Techniek, regieassistent, acteur, productie, docent en regie.

1997 HAVO
Kardinaal Alfrink Zoetermeer

2000 – 2005
RKBS de Floriant, Zoetermeer; SKOZ/UNICOZ
Leerkracht PO groepen 1 tot en met 8 en projectmatig onderwijs in dramalessen
en musicallessen/uitvoeringen.

2001 Pabo Ba + Godsdienst + Gym
Hogeschool Leiden
2007 - 2009
Stemacteur basis, gevorderd, animatie
Stemacteren.nl Leiden
2011 Kynologisch instructeur hond
Quiebus Barneveld
2012 Klasseplan
Basisconsult
2014 Kansrijke combinatiegroepen
Cedin
2015 Jay Mareno
Klassepro
2016 Cameratraining en editing FCPX
Camera College Bergen op Zoom
2017 Basiscursus Bijenhouden
Imkervereniging Beilen / NBV
2018 Basistraining Rots en Water
Gadaku: Rots en waterinstituut en
Minskenwurk

2001 – 2005
Centrum voor Kunst en Cultuur Zoetermeer
Gestart als technicus en later werkzaam als productiemanager van de theaterzaal
+ expositieruimtes en hoofd techniek.
2005 – 2012 Verschillende basisscholen Zoetermeer / Berkel en Rodenrijs /
Den Haag voor de stichtingen: UNICOZ, OPOZ, Spectrum. Lucas
Invalleerkracht PO groepen 1 tot en met 8. Voor korte periodes en langere
periodes. Ook meerdere periodes in Speciaal onderwijs. Bij het Spectrum een
groep overgenomen en begeleid waarbij een leerling overleden is.
2005 – Heden Sterke Groep; Mijn Sterke Producties, Groep8musicals.nl,
Stemmenwerk, Sterke Stem
Eigenaar. Het maken, spelen, verkopen etc. van kindervoorstellingen en meer op
basisscholen door heel Nederland. Producent groep 8 musicalpakketten.
Stemacteur. Workshops en lessen op gebied van toneelspelen / musicalspelen.
2011 – 2013
Cbs de Kap, Klazienaveen; Viviani
Invalleerkracht in twee jaar, in twee verschillende periodes vanwege uitval van
een leerkracht. De groepen werden als moeilijk beschouwd. De tweede periode
van inval, om dezelfde reden, de groep ook begeleid bij het verwerken van het
overlijden van een klasgenoot. Opdrachten succesvol afgesloten.

2019 Basisschool breed Rots en Water
Gadaku: Rots en waterinstituut en
Minskenwurk
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Opleiding
Deel 2
2021 Webdesigner
CMM-Amsterdam
2022 Frontend-developer
CMM-Amsterdam
Losse cursussen:
Licht-geluid theatertechniek - 2003
Evenementenorganisator - 2006
Studio-techniek Pro-tools /
Audition 2010 en 2013
Final Cut Pro X - 2015
Analyseren met Cito LOVS 2016
Google apps education - 2015

Linkedin
nl.linkedin.com/in/petersterke

Twitter
@mijnsterke
@groep8musicals
@sterkestem
@sterkegroep
@sterkefilms
Facebook
facebook.com/groep8musicals
facebook.com/mijnsterkeproducties
facebook.com/sterkefilms
facebook.com/sterkestem
facebook.com/sterkebij

Werkervaring vervolg 1
2013 – 2015 Cbs de Praom, Zwartemeer; Viviani
Freelance interim leerkracht voor groep 7/8 combinatie 08-2013 t/m 02-2014 3
dagen. Groep 7/8 02-2014 t/m 08-2014 fulltime (moeilijke groep, gedrag en
opbrengsten). Groep 8: 01-08-2014 t/m 31-07-2015 1 dag/p.w. Groep 6/7
tijdelijke vervanging 2 dagen/p.w. 29-10-2014 t/m 30-04-2015 (administratief
en op gedrag orde scheppen).Groep 6-7 tijdelijke vervanging 5 dagen/p.w. 0105-2015 t/m 04-07-2015 (continuering na veranderingen + op orde brengen van
opbrengsten i.v.m. inspectiebezoek: met goed eindresultaat afgerond)
In het inspectierapport 2015 ben ik nog apart genoemd als leerkracht met veel
ervaring en welke rust in de school heeft gebracht met structuur en expertise.
Opdracht succesvol afgesloten.
2015 – 2015
CBS de Wegwijzer Tweede Exloërmond
Invalleerkracht groep 7/8. Lastige groep op gedrag. Tijdelijke vervanging
wegens vrije dagen. 04-03-2015 t/m 25-03-2015.
01-11-2015 – 24-11-2015
OBS de Poolster Lelystad
Freelance fulltime Interim leerkracht groep 7/8. Lastige groep op gedrag +
opnieuw opzetten van structuur en klassenmanagement tot nieuwe leerkracht de
groep gaat draaien. Opdracht succesvol afgesloten.
26-11-2015 – 01-04-2016
OBS de Poolster Lelystad
Freelance interim leerkrachtbegeleider. School met compleet nieuw team
begeleiden op klassenniveau naar komend inspectiebezoek (zwakke school).
Helpen richting geven op structuur, directe instructiemodel, differentiatie,
uitgestelde aandacht, schoolinrichting, lokaalinrichting en klassenmanagement.
School heeft weer een basisarrangement. Opdracht succesvol afgesloten.
01-02-2016 – 26-02-2016
CBS de Regenboog Bedum
1 op 1 begeleiding van leerling die niet meer terug mocht in de groep wegens
handelingsverlegen leerkrachten. Met succes leerling vertrouwen gegeven.
Opdracht succesvol afgesloten.

Ervaring met Esis, Parnassys, Cito lovs, Klasseplan, Google Drive
in de klas, Snappet, grote groepen, IGDI/A+/GIP/DIM, HGW,
OGW, Jay Mareno, vreedzame school, PBS, combinatiegroepen,
zwakke scholen, groeischolen, Christelijke / Katholieke /
Openbare scholen, Speciale/Dalton/Jenaplan/HB/Montessorischolen, moeilijke groepen qua gedrag / leerproblematiek
/overlijden van een leerling (2x)
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Vaardigheden
+ Stemacteur/acteur
+ Animatiestem
+ Klassenmanagement
+ Leerkracht PO
+ Interim Leerkracht
+ Begl. moeilijke groep
+ Omgang dieren
+ Nederlands
+ ICT
+ Trainer
+ Coach

Werkervaring vervolg 2
26-02-2016 + 25/26-04
Westerschool Stadskanaal
Invalleerkracht voor moeilijke groep 6,7,8 met onrust binnen de school.
Invalleerkrachten met stevige basis zijn niet beschikbaar. Veel opstootjes. Rust
gebracht voor komende eindtoets en entreetoets. Opdracht succesvol afgesloten.
06-03-2016 – 01-05-2016
CBS de Brug Klazienaveen
Interim leerkracht groep 7 naast vaste leerkracht. Lastige groep op gedrag en
rouwverwerking. 4 jaar terug een leerling overleden. Nu een leerling in laatste
behandelingen. Opdracht om rust in de groep te krijgen en ruimte te geven voor
focus op ontwikkeling. Eerder gestopt vanwege onvoldoende basis van de
school om stappen naar de toekomst te zetten en onvoldoende wil om dit te
veranderen.
23-05-2016 – 13-07-2016
CBS de Triangel Emmer-Compascuum
Interim leerkracht groep 5-6 voor 3 dagen. Lastige groep op gedrag. In twee jaar
tijd al 18 leerkrachten versleten. School heeft een beoordeling zwak van de
inspectie ontvangen en is hard aan het werk om orde op zaken te stellen.
Opdracht: deze groep met rust naar de zomer brengen en start maken met
gedegen administratie voor komend schooljaar met nieuwe leerkracht. Opdracht
succesvol afgesloten.
01-05-2016 - heden
Sterke Films
Gestart als eigenaar, producent, cameraman, editor van filmproductiebedrijf.
Eerste eindfilms en promotiefilms zijn gemaakt.
01-11-2016 – 02-12-2016
CBS de Lindenborgh Musselkanaal
Interim leerkracht groep 8 voor 5 weken, 5 dagen per week. Opdracht:
onderwijsklimaat herstellen na uitval van beide leerkrachten en een heleboel
invalkrachten. Met goed resultaat afgerond. Herstellen van het rooster, zorg,
onderwijs op niveau van individuele leerling, opzetten van inzet tot
eigenaarschap. Opdracht succesvol afgesloten.
07-12-2016 – 21-07-2017
CBS de Lindenborgh Musselkanaal
Interim leerkracht groep 8 voor 3 dagen in de week. Opdracht: verder doorzetten
van het herstellen van het onderwijsklimaat en onderwijs aanpassen op basis van
ontwikkeling en niveau van individuele leerling. Coaching van nieuwe
leerkracht, overgang naar VO voorspoedig laten verlopen. De school weer
positiever in de wijk plaatsen. Opdracht succesvol afgesloten.

In bezit van rijbewijs B
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Werkervaring vervolg 3
Websites
Mijn Sterke Producties /
Sterke Groep
Algemene website
www.sterkegroep.nl
Sterke Designs
Design van websites en posters
www.sterkedesigns.nl
Sterke Leerkracht
Interim leerkracht - PO
www.sterkeleerkracht.nl
Groep8musicals.nl
Afscheidsmusicals digitaal
www.groep8musicals.nl
Sterke Stem
Stemacteur
www.sterkestem.nl
Sterke Films
Filmproducent eindfilms
www.sterkefilms.nl
Sterke Bij - bedrijfsimker
Imker
www.sterkebij.nl

29-08-2017 – 13-09-2017
CBS Braakhekke Emmer Compascuum
Als interim, wegens vernieuwing compleet team en onrust rondom de school,
ingezet in groep 7-8 zover mijn beschikbaarheid mogelijk was. Nieuwe
leerkrachten waren nog niet beschikbaar. Opdracht succesvol afgesloten.
08-01-2018 – 18-07-2018
CBS de Krullevaar/Kwadraat Hoogeveen
Interim leerkracht in de Kwadraatgroep 3,4,5 jenaplan. Twee dagen in de week.
Hoogbegaafdheid en zware gedragsproblemen. Vorm geven aan
hoogbegaafdheid in combinatie met gedragsproblemen, meedenken voor opzet
voor de toekomst en leerklimaat en vertrouwen herstellen. Opdracht succesvol
afgesloten.
01-08-2018 – heden
Bedrijfsimker bij bijenhuren.nl
Educatief imker voor bedrijven, particulieren en scholen die een bijenkast huren
via bijenhuren.nl. Van april tot en met september dagelijks op pad voor de bijen.
01-11-2018 - 2021
Rots en Watertrainingen verschillende groepen
Rots en Watertrainingen voor het basisonderwijs Regio Noord, maar ook elders
in Nederland.
28,29,30-11-2018
Rots en Watertraining Stage bij Master instructors
Stage bij 3-daagse opleiding tot Rots en Watertraining onder begeleiding van
Master instructors Klaas van der Veen en Harriëtte Modderman. Succesvol
afgerond
01-01-2019 – 2021
Rots en Watertrainingen verschillende scholen
Trainer voor verschillende basisschoolgroepen in Zuid-Holland, Drenthe en
Utrecht.
06-02-2019 – 17-05-2019
Sterrenschool Hilversum groep 8
Interim leerkracht voor groep 8 met leerkrachtproblemen vanaf begin oktober.
Opdracht: rust en regelmaat terugbrengen en onderwijsklimaat weer opstarten.
Succesvol afgerond.
06-02-2020 – 02-06-2020
PCBO Dantumadiel - coaching
Coaching van leerkrachten op het gebied van gedrag in de klas en het handelen
van de leerkracht. Gestopt vanwege Covid-19.

Voor een interim leerkracht is eerst de
leerling belangrijk en dan het proces
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Werkervaring vervolg 4
Ik werk direct samen met de
volgende bedrijven:

28-08-2020 – 01-07-2021
Online advies en begeleiding
Tijdens de COVID-19-pandemie heb ik verschillende leerlingen en leerkrachten
online bijgestaan en begeleid.

Sterke Begeleiding
Interim onderwijs + meer
www.sterkebegeleiding.nl

1-09-2021
Start van Sterke Designs
Ontwerpen van websites, posters en het bouwen van websites. Gestart na de
opleiding webdesigner.

Sterke Fotograaf
Portret- rouw- en trouwfotografie
www.sterkefotograaf.nl

Wat en wanneer?
Door de verschillende
werkzaamheden ben ik maar voor
bepaalde periodes beschikbaar voor
bepaald werk.
In de wintermaanden voor het
onderwijs, de voorzomer voor de
eindfilms en de bijen van maart tot
en met september. Tussendoor is er
meestal nog wel een gaatje voor iets
leuks of nieuws.

Elke dag kun je iets leren
Je moet daar wel iets voor doen
Daarom leer ik steeds weer iets nieuws
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Theater; acteur
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
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o
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Hofscenes / ingebeelde zieke, Molière (1997)Theaterschool Zoetermeer;Michel Baron,Cleante,Jodelet, Polchinelle
Nicholas Nickleby, Dickens (1998) Theaterschool Zoetermeer; Nicholas Nickleby
Lysistrata, Aristofanes (1998) Theaterschool Zoetermeer; Spartaanse Heraut, Chremes, Agathon, toerist.
De droom, Shakespeare (1998) Theaterschool Zoetermeer; Bottom
Romeo en Julia, Shakespeare (1999) Theaterschool Zoetermeer; Cupuletti
De dood en het meisje, Ariel Dorfmann (2000) Theaterschool Zoetermeer
Hamlet, Shakespeare (2001) Rosencrantz, Marcellus, Doodgraver
Hoe tem je een Feeks, Shakespeare (2002) Grum, vader van Luc
Kasimir en karoline, Horvath (2002) Kasimir
Tartuffe, Molière (2003) Valère, knechtje
3 koningenavond, Shakespeare (2004) Feste, Sebastiaan
Trilogie van het zomerverblijf, Goldoni (2005) Wim
Lord Vreeviam (2005) Mijn Sterke Producties; Vader, Pjotr, Zinkzoppers, Ali Bendewijste, Lord Vreeviam
Burgermansbruiloft, Brecht (2006) gast
Een verloren dans? (2006) Mijn Sterke Producties; Bromvlieg, papagaai, kangoeroe, luipaard, vlinder 1, vlinder 2.
Mart wil een Piet (2006) Mijn Sterke Producties; Mart en Piet
De vrolijke Rookworst (2007) Mijn Sterke Producties; Jacques, journalist, vreemde snuiters
Gestommel op het dak (2007) Mijn Sterke Producties; Mart en Piet
Zo zou ik mezelf niet omschrijven (2007) Mijn Sterke Producties; Ronnie
Ben geblockt (2008) Mijn Sterke Producties; Ben en Blik
Inpakpiet in de problemen (2008) Mijn Sterke Producties; Verteller en Inpakpiet
Into the woods (2009) theatergroep Spot; Bakker
Bollielollievlucht (2009) Mijn Sterke Producties; Bollielollie, Prins, Vogel en Vlinder
Versierpiet wil een Sintboom (2009) Mijn Sterke Producties; Verteller en Versierpiet
Superheld.nl (2010) Mijn Sterke Producties; Superheld en Bas
Rijmpiet rijmt niet (2010) Mijn Sterke Producties; Verteller en rijmpiet
Geflest (2011) Mijn Sterke Producties; schipbreukeling
Schatkistvoorstellingen (2011-2016) Mijn Sterke Producties; Verschillende thema’s bij methode. Mart.
De wereld is rond (2012-2016) Mijn Sterke Producties; Evenementenorganisator
Alles moet anders (2012) verteller en VeranderPiet
De 101 sportkampioen (2013-2016) Mijn Sterke Producties; Sportkampioen
De grote Pietenfilm (2013) Mijn Sterke Producties; verteller en filmPiet
Kaas, worst en honderdduizend vlaggetjes (2014-heden) Mijn Sterke Producties; Jarige, naakte chef, danseres.
Piet snapt het niet (2014) Mijn Sterke Producties; verteller en Piet
Raarrrrrrrr (2015-2019) Mijn Sterke Producties; Professor Badaboom
Opa Troetel (2015-2019) Mijn Sterke Producties; Opa Troetel
KampioenenPiet (2015) Mijn Sterke Producties; KampioenenPiet en verteller
Sportcoach (2015-2016) Mijn Sterke Producties; Straatact
Jacob Marley (2015-2016) Mijn Sterke Producties; Straatact
Badaboom verkeersshow (2015-2017) Mijn Sterke Producties; Badaboom
Het beste verhaal ooit verteld! – Kerstvoorstelling (2016 – 2021) Mijn Sterke Producties; alle rollen
Nee he, opa weer kwijt (2016-2019) Mijn Sterke Producties; Opa, Oma, kleinzoon
Bibberbenen en blubberarmen (2017- 2020)
Vriendschap is te koop. Toch? (2018 - 2021) Mijn Sterke Producties; alle rollen
Gek op Kerst – Kerstvoorstelling (2018 – 2021) Mijn Sterke Producties; alle rollen
Dijken vol met stroopwafels (2018-2021) Mijn Sterke Producties; alle rollen
Op de step in een luchtballon (2019 – 2021) Mijn Sterke Producties; alle rollen
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Film
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cabaret

Lied van het hart: acteur en techniek
Geruisloos vallen mensen: acteur en techniek
Spel voor het vege lijf: acteur en techniek
Promo en teaser voor Sterke Fotograaf: camera en regie
Trainingsvideo voor fitnesscentrum: camera en regie
Speelfilm groep 8: Rampenkamp: script, camera, productie, regie
Promo Theaterwerk de Wildeman: Opa’s Sterke verhalen
Speelfilm: Groep 8 gaat op jacht: script, camera, productie, regie
Speelfilm: Groep 8 achter de tralies: script camera, productie, regie
Promo: Sterke Schoolfoto: Bubbels/Party on; script, productie, camera
Speelfilm: Groep 8 aan het werk: script, camera, productie, regie
Speelfilm: Huttenstrijd: script, camera, productie, regie
Speelfilm: Hoezo kleine school?: script, camera, productie, regie
Speelfilm: Gevangen in Virtual Reality: script, camera, productie, regie
Speelfilm: Restaurant dit is ’t nuts: script, camera, productie, regie

o
o

o
o
o

Literair cabaret
Door
Vierkanten

Troetel Tijd
Kindercabaret

Theatertechniek / regie-assistent
o
o

Huis van Bernarda Alba
Moeder Courage

o
o
o
o

Matilda
Romeo en Julia
De Dierentuin
De lift

o

West side Story

o
o
o
o

Leonce en Lena
Peter en de Wolf
De kleine Zeemeermin
Het Bal

o
o
o
o

Celestina
Scrooge
De koning sterft
Drie stuivers opera

o

Midzomernachtdroom

o
o
o
o

Het Kierewietsei
Drie Koningenavond
Peer Guint suite
Dievenspel
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o
o
o
o

Zeerovers van Koek
Brandaan
Trojaanse vrouwen
Cats

o

Ik wil leren griezelen

o
o
o
o

Tv
Sneeuwwitje en de firma D.W. Erg
Elfenspiegel
Iphigineia

o
o

Elckerlyck
Oidipous

o
o
o
o
o
o
o
o

Repelsteel
De ingebeelde zieke
Into the woods
Mandragola
Peer Gynt
Griezelen
Erwt
Nina
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Stemmenwerk
In een jaar spreek ik meerdere en verschillende producties in. Zoals webvideo’s, games, commercials,
bedrijfspresentaties, instore advertising etc. Hieronder zijn een aantal opdrachten uitgelicht.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mijn Sterke Producties 2005-heden; Verschillende stemmen en karakters voor kindervoorstellingen. Voor poppen,
fictieve figuren en promotie.
Het spel van de Engel van Carlos Ruiz Zafon 2009; Commercial boekpromotie Skyradio, internet.
Muziek in de methode 2010; Hoorspel en zingende pestkoppen.
Perfax behanglijm 2010; Informatievideo bouwmarkten
Basisscholen 2010; Inspreken van teksten voor leerlingen met leesproblemen.
Theaterschool de wildeman 2010-2015; - Welkomstwoord theatervoorstellingen - Flashmob jubileum Bruisend
Brielle 2010
Fotofilms verkoop van huis 2010; Inspreken van een fotofilm t.b.v. de verkoop van een huis op funda e.d.
Teksten script van schoolmusical Het beste nummer ooit! 2011; Inspreken van compleet script tbv
afscheidsmusical.
Teksten script van schoolmusical Rampenkamp 2011; Inspreken van compleet script tbv afscheidsmusical.
Teksten script van schoolmusical Plaza Patatta 2011; Inspreken van compleet script tbv afscheidsmusical.
Game: Dance Deel 2 en deel 3 2011 + 2012; Inspreken van hoofdfiguur.
Game: adventure 2011; 4 verschillende stemmen
Game: sport 2011; Stem voetballer
Game: verschillende thema’s 2011-2016; Stem voetballer, soldaat, coach, hip hopper, piraat
Speelgoed: verschillende thema’s 2011-2014; Stem doeltje, boor etc.
Teksten script van schoolmusicals 2011-2016; Inspreken van compleet script tbv afscheidsmusical. Piraten, orakel,
burgemeester etc. alle mannelijke en vrouwelijke rollen ingesproken in karakter.
Bedrijfsfilms: verschillende thema’s 2011-2016; Stem voor instructie intern personeel, websites, jaarverslagen etc.
Website animatie: verschillende thema’s 2011-2016;Stem spons, spijker, potlood etc.
Cayenne Wms 2014; voice-over
Rubson 2014; vocht absorbatie-video instore
Profkantine 2015-2016; voice-overs
Superhelden.nl 2016; schoolmusical. Teksten van het script van alle rollen en voice-overs in liedjes.
Verschillende overheden 2016; interne informatie video’s
Scholen stichtingen 2016; interne uitleg video’s
Scholen stichtingen 2016; interne nieuwjaarsboodschap-video
Meerdere basisscholen Noord –Nederland 2016; interne anti-pestvideo.
Trainingsvideo 2016: Stem van Steve jobs
Trainingsvideo’s 2016: Verschillende stemmen dubbing
Instructievideo’s 2017: Ficsus
Trainingsvideo’s 2017: Dubbing
Groep 8 achter de tralies 2017: schoolmusical. Teksten van het script van alle rollen en voice-overs in liedjes
Kamp Westerbork 2018: verschillende stemmen voor educatieve doeleinden
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