
CURRICULUM VITAE 
 
Persoonlijke gegevens: 
 
Naam:     Anna Schroots 
Adres      Vinkenstraat 71 
Postcode/woonplaats   1013 JM Amsterdam 
Geboortedatum    27-01-1990    
Telefoon     (+31) 06-41596630 
e-mail adres     annamatie@gmail.com 
Website     www.annamatie.com 
Kvk Nr.     59734485 
In bezit van rijbewijs B 
 
 
Profiel  Energiek, creatief, functioneert prima in 

teamverband, geen 9 tot 5 mentaliteit, 
opgewekt, doordouwer 

 

Opleidingen en diploma’s:  
 
September 2009 – augustus 2013 Willem de Kooning Academie, te Rotterdam, 

afgestudeerd Bachelor of Design 
major animatie 
 

September 2012-februari 2013 Stage bij Pedri Animation, een studio 
gespecialiseerd in alle aspecten met 
betrekking tot het maken van stop-motion  

 
Maart 2012  Workshop mallen maken bij Max 

Verstappen, art director/poppenspeler  
 
 
September 2011 – juni 2013  Minor Textiel 
 
Februari 2010 - 2012   Keuzevakken: metaal, hout, stop motion 
  
September 2008 – mei 2009  Basisopleiding Regie, Camera en Montage, 

Open Studio te Amsterdam 
 
November 2008 – januari 2009  Cursus illustratief tekenen, MK24 te 

Amsterdam 
 
2002 – 2008   St. Ignatius Gymnasium te Amsterdam, 

diploma behaald met  
      Profiel N&G met tekenen als extra vak 
 
 

 



Opdrachten/werkervaring: 
 
Juli 2017- April 2018  Met tussenpozen objecten/meubels en 

muren gedecoreerd/geschilderd en wat 
grafisch werk gedaan voor en in opdracht 
van the Journey Hostel Tayrona Colombia 

 
Juli - September 2016  Assistentie in het uitvoeren van poppen voor 

de animatiefilm Solan og Ludvig 3. Taken: 
mallen, afgieten van kunststoffen, mengen 
van kleurstoffen en het maken van ogen. 
Daarnaast overall assistentie bij puppet 
department bij Pedri Animation 

 
Juli 2016  Gefungeerd als handmodel voor de reclame 

van Le Boeuf in opdracht van Pedri 
Animation 

 
Juli 2016 Het realiseren en opknappen van enkele 

kleien objecten en het vervolgens animeren 
van een videoboodschap voor Moneyou in 
opdracht van Pedri Animation 

 
Juni 2016 Voor de korte film Tex een figuur uitgewerkt 

van bestaand kleimodel tot animeerbare pop 
(eigen ontwerp en uitvoering) en geanimeerd 
in opdracht van Pedri Animation en Ka-Ching 
studio 

 
April 2016 Deelname aan de illustratiewedstrijd van 

Lemniscaat, uitvoering en ontwerp van eigen 
hand  

 

Maart 2016 Gefungeerd als handmodel voor 
bannerfilmpjes voor de KLM in opdracht van 
Pedri Animation 

 

Juni 2015 – Februari 2016 Assistentie in het uitvoeren van poppen voor 
de animatiefilm Dyrene i Hakkebakkeskogen 
(De dieren uit het Hakkebakkebos). Taken: 
mallen, afgieten van kunststoffen, mengen 
van kleurstoffen en het maken van ogen. 
Daarnaast overall assistentie bij puppet 
department bij Pedri Animation 

 

Mei 2015  Het mallen en verven en uitvoeren van 
enkele objecten en de nabewerking in de 
computer voor een reclame van NPO 1 in 
opdracht van Pedri Animation 
 



April/Mei 2015 Deelname aan de illustratiewedstrijd van 
Lemniscaat, 3-dimensionale illustraties, 
ontwerp en uitvoering in eigen hand  

 

Maart/April 2015 Het uitvoeren en ontwerpen van papieren 
karakters (van de core tot en met de 
buitenkant) en de nabewerking in de 
computer voor een reclame van Independer 
in opdracht van Pedri Animation 

 

Maart 2015 Het mallen en afgieten van enkele proefjes 
voor het komende project Hakkebakkebos in 
opdracht van Pedri Animation 

 

Januari/Februari 2015 Het blokmallen van enkele kleimodellen en 
het voorbereiden van andere mallen voor de 
serie Rintje in opdracht van Pedri Animation 

 

December 2014 Het aankleden, verven en het bouwen van 
sets voor de korte film Under the Apple Tree 
(Gouden Kalf) van Erik van Schaaik in 
opdracht van Pedri Animation 

 

November/December 2014 Het kleien van (animeerbare) props, figuren 
en objecten voor infomercials voor de ING in 
opdracht van Pedri, tevens 
geanimeerd/gefungeerd als handmodel 

 

September/Oktober 2014 Breien en in elkaar zetten van enkele 
objecten/onderdelen voor reclames voor de 
Hema in opdracht van Pedri Animation 

 

April-Augustus 2014 Assistentie in het uitvoeren van poppen voor 
de animatiefilm Solan og Ludvig - Herfa til 
Flåklypa (Solan en Ludwig – de Grote 
kaasrace). Taken: mallen, afgieten van 
kunststoffen, solderen van armaturen, 
mengen van kleurstoffen en het maken van 
ogen. Daarnaast overall assistentie bij 
puppet department bij Pedri Animation 

 

Januari/Februari 2014  Assistentie in het bouwen van props, sets en 
poppen voor een stop-motion pilot in 
opdracht van Pedri Animation 

 
Januari 2014  Het maken van (animeerbare) props voor 

Konijn en Konijntje van het Zandkasteel in 
opdracht van Pedri Animation 

 



November 2013  Het maken van sets voor een reclame van 
een Ricoh printer in opdracht van Pedri 
Animation 

 
September 2013  Het maken van (animeerbare) props voor 

Konijn en Konijntje van het Zandkasteel in 
opdracht van Pedri Animation 

 
Juni 2009  In opdracht van Creative Urbans: een klein 

stop-motion filmpje. Dit werd afgespeeld op 
de tentoonstelling van de 
stedenbouwkundige plannen voor de Jacob 
Geelbuurt in Amsterdam.  

 
 

Nevenervaringen: 
 
Oktober 2016 – Mei 2018   Wereldreis door Zuid en midden Amerika 

 
April 2016- Juli 2016   Cursus Spaans 
 
Juni 2010 – Oktober 2016 Horeca, ’t Blaauw Hooft te Amsterdam 

bediening, koude kant in de keuken en 
verantwoordelijk voor de inkoop 

 
September 2008 – Augustus 2009 Horeca, Bagels & Beans te Amsterdam 
 
2007 – 2011     Jeugdtheater Hofplein te Rotterdam: 
            Geacteerd in de jubileumproductie  

“De verjaardag van koning Lodewijk de 
enige”, december 2010 - februari 2011 
 

2005 - 2007       De Amsterdamse Jeugdtheaterschool 
 

 
 
Programma’s: 
 
Adobe creative Suite 6   Photoshop, Premiere Pro, After Effects 
Dragon frame 
 
 

Talen: 
 
Nederlands     moedertaal 
Engels  Goede beheersing in spreken, verstaan, 

schrijven en lezen 
Spaans Basis level, maar kan communiceren en 

lezen 


