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Persoonlijke gegevens 
Naam: Carolijn Westerkamp-Leisink 
Adres: Helsdingenstraat 14, 6823 GZ Arnhem 
Telefoon: 06-40130893 
Geboortedatum: 28-07-1981 
Email: carolijncarolijn@hotmail.com 
Eenmanszaak: www.carolijn.leisink.nl 
Website waar dramadocenten en andere geïnteresseerden gratis 
dramaopdrachten kunnen downloaden. 
Stichting: www.theatergroepcactus.nl  
Arnhemse theatergroep die voorstellingen met jongeren van diverse 
culturele achtergronden over maatschappelijke onderwerpen maakt. 
 

Opleidingen en cursussen 
2016-heden: Cursus voor kinderen schrijven (Annemarie Bon) 
Basis (2x) en gevorderden cursus. 
2011-2016:  Schrijfcursus dramaschrijven (Lindenberg Nijmegen)  
Basis, vervolgcursus en diverse clinics. 
2001-2005: Opleiding docent theater (Artez Arnhem)  
Afgerond met een diploma. 
2000-2001: ABC (oriëntatiejaar kunstacademie, K. Willem 1 College Den Bosch)   
Afgerond met de behorende certificaten. 
1997-2000: Activiteitenbegeleiding en onderwijsassistent (niveau 4, ROC Nijmegen) 
Afgerond met een diploma. 
1993-1997: MAVO niveau D (Montessori College Nijmegen) 
Afgerond met een diploma. 
 

Werkervaring  
2006-heden (Loondienst) 
Docent drama en leefstijl op VMBO ’t Venster Arnhem, afdeling Internationale Schakel 
Klassen (ISK). Eigen lesmethodes ontwikkelt op het gebied van drama en maatschappelijke 
onderwerpen voor ISK doelgroep. 
 
2006-heden (Freelance) 
Freelance werkzaamheden voor diverse middelbare scholen, asielzoeker- en 
jongerencentra. Projecten en workshops in opdracht van Portaal, Vivare, Volkshuisvesting, 
Zwaanproducties, Roet, Amnesty, Vluchtelingenwerk, Vrolijkheid, Theatergroep Zep, Cultura, 
New arts, de Lindenberg en muziektheater de Plaats. 

 
Voorstellingen 
Voorstellingen Theatergroep Cactus – Tekst, regie en productie 
2004 – 2016: Veertien voorstellingen gemaakt voor theatergroep Cactus, de theatergroep 
voor Arnhemse jongeren met diverse culturele achtergronden die ik in 2005 zelfstanding heb 
opgericht. Ik heb voor deze voorstellingen tekst, regie en productie gedaan. Filmpjes, foto’s 
en achtergrondinformatie zijn te vinden op de website: www.theatergroepcactus.nl. 
 
Hallo Wereld (2014), Hallo Holland (2014), Mama’s (2013), Contact us! (2012), Shake that 
Party! (2012), Exit (2010), Cyberchicks (2010), Party at the Paradise (2009), No Spang! 
Papa (2009), Amigos&Amores (2009), Verkassen en verkazen (2008), Upload my life (2008), 
Love&Life (2007), Future Fight (2004). 
 

Overige voorstellingen 
2015: “Tjonge jonge jonge jonge” – Tekst 
Script voor de kindervoorstelling “Tjonge jonge jonge jonge”in opdracht van “De 
Theaterettappe”. 
2014: “Deal With it!” - Tekst en regie 
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Forumtheatervoorstelling over discriminatie, eergerelateerd geweld en volwassen worden in 
opdracht van New Arts.  
2012: “Respect” – Tekst en regie 
Script en regie van de middelbare school voorstelling “Respect” in opdracht van 
Theatergroep Roet. 
2012: Docudrama “Hoefnagels” - Begeleiding jongeren en productie 
Jongeren van Cactus hebben deelgenomen aan het docudrama “Hoefnagels” een tv-serie 
van Zwaanproducties voor de NTR.  
2012 – 2017: “Wonen doe je zo” – Tekst en spelles 
Diverse (theater)projecten rondom sociale vaardigheden in Arnhemse wijken in opdracht van 
Portaal, Vivare en Volkshuisvesting. 
2011: “Puber Power” – Tekst 
Script voor het project “Puber Power”, waarbij middelbare scholieren in twee dagen een 
compleet toneelstuk voorbereiden. In opdracht van Theatergroep Roet. 
2007: “Oranjestraat” - Begeleiding jongeren  
Film over vooroordelen en integratie in opdracht van Vluchtelingenwerk.  
2006: Goal - Tekst en regie 
Voorstelling met zes jongeren van AZC Grave in opdracht van Vrolijkheid.  
2005: Liefde - Tekst en regie 
Voorstelling met vijf jongens van verschillende AZC’s in opdracht van Vrolijkheid.  
 

Uitgaven 
2019: “Naima” 
Serie korte verhaaltjes over Naima die als kleuter naar Nederland is gevlucht. Wordt 
uitgegeven door Clavis. 
2018: “Ruilhandel” 
Kort verhaal, uitgegeven als “Vlaams filmpje” door uitgeverij Averbode. 
2017: “Vlechten” 
Peuterverhaal met als thema “gelijkwaardigheid van mensen van alle huidskleuren”. Winnaar 
wedstrijd “Write&Unite. Het boek wordt uitgegeven in het Engels en Nederlands. 
2016-heden: “Karlijn, Catootje en de ouders” 
Diverse scenario’s voor Karlijn, Catootje en de ouders voor tijdschrift Tina. 
2015: “Ik hou meer van jou dan van de rijstepap van mijn oma”  
Werkwijze Theatergroep Cactus (228 pagina’s), uitgegeven in eigen beheer. 
2015: “Hotel de Botel” 
Komedie voor theaterverenigingen, uitgegeven door Toneeluitgeverij Vink Alkmaar. 

Vrijwilligerswerk 
2006-2007: Impuls straatmagazine medewerker distributie 
2003-2007: Basta, verkoopster tweede hands winkel 
2003-2013: Wijkhoofd KWF kankerbestrijding 
1998-2009: Bosjuweel vakantiebegeleider verstandelijk gehandicapten 

Overig 
2016: Kinderverhalenwedstrijd Write&Unite 
Eerste prijs in de categorie peuterverhalen. 
2011: Soldaat van Oranjeprijs 
Ontvangen voor mijn inspanningen voor Theatergroep Cactus, namens het Oranjefonds en 
de musical “soldaat van Oranje”. 
2011: Nominatie Appeltje van Oranje 
Theatergroep Cactus hoorde tot de laatste 10 nominaties voor het jaarlijkse “appeltje van 
Oranje”, een prijs van het Oranjefonds. 
2009: Coachingstraject 
Namens KCG en Huis van Puck gekozen voor traject “coaching theatermakers”. Voor 
periode april – november 2009 gecoacht door Marjan Barlage. 


