
Curriculum Vitae  
 
Katrien Hertogs  
Quinten Matsijslei 11 bus 42, 2018 

Antwerpen 0485108309  
hertogsink@gmail.com - https://www.facebook.com/hertogsink/ 

Geboren te Leuven op 20/07/1993 

 

Opleiding 

 

- Master in journalistiek KU Leuven (Brussel) 

o September 2015 – september 2017  
o  Thesis: berichtgeving van Vlaamse kranten over de vluchtelingencrisis  
o Project: blog over Leuven: https://leuven360blog.wordpress.com/ 
o Met onderscheiding  
o  Referentie: Manu Sinjan  

- Master in taal- en letterkunde KU Leuven, Nederlands-Engels  
o September 2014 – september 2015  
o Met onderscheiding  

- Bachelor in taal- en letterkunde KU Leuven, Nederlands-Engels  
o September 2011 – september 2014  
o Op voldoende wijze  

- Erasmusuitwisseling in het kader van bachelor taal- en letterkunde, Engels  
o September 2013 – januari 2014  
o Charles University in Praag, Tsjechië  

- ASO derde graad, Latijn-Grieks (Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen) 

 

Ervaring 

 

- Freelance journaliste/vertaler/corrector bij Hertogs Ink. 

o Januari 2018 – heden. Klanten:  

▪ www.sportamagazine.be (teksten schrijven) 
▪ www.marineschepen.nl (teksten schrijven + vertalingen corrigeren) 
▪ www.bluezoneflanders.com (vertalen) 
▪ Apotheek Claeys in Antwerpen (vertalen)  

- Medisch secretariaat bij Dokterspraktijk Rosies en Claeys  
o September 2017 – december 2017  
o Taken: telefoon aannemen, patiënten ontvangen, afrekenen met patiënten, 

afspraken inplannen, e-mails beantwoorden, bestellingen plaatsen, opruimen 

en schoonmaken, klasseren, multitasking algemeen  
- Archief organiseren bij WZC Residence Apfelbaum-Laub  

o Oktober 2016 – december 2016  
o Taken: opruimen en organiseren  

- Stage Radio 1: De bende van Annemie, Studio France  
o Mei 2016 – juni 2016  
o Binnen master journalistiek  
o Taken: research, artikels voor website schrijven, ideeën zoeken, actualiteit volgen  

- Auteur artikels voor www.ja.be  
o September 2015  
o Taken: ideeën zoeken en uitwerken tot artikels voor de website 
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- Webmaster back-up SanomaMedia  

       o Augustus 2011  
o Taken: ideeën en artikels zoeken en uitwerken voor de websites van o.a. 

Libelle, Libelle Lekker, Zappy Baby, Flair 

 

Talenkennis 

 

Nederlands: moedertaal; vloeiend begrijpen, schrijven en spreken  
Engels: vloeiend begrijpen, schrijven en spreken  
Frans: niveau middelbaar onderwijs; basis 

 

Blog: http://katrienity.wordpress.com 
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