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Opleidingen 
 

2011 - 2015  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Interactive Performance Design 
2010 - 2011   KABK, Den Haag, Interactive / Media / Design 
2006 - 2010 Mediacollege Amsterdam, Interactief Vormgeven 
 
 
Vaardigheden 
 

 Analytisch / Goed in het oplossen van ingewikkelde technische vraagstukken 
 Goed in het organiseren / plannen logistiek rondom evenementen / boekingen 
 Ervaring met communicatie naar opdrachtgevers 
 Zeer goede kennis van programmeren in OpenFrameworks & Actionscript 
 Zeer goede kennis van Adobe Illustrator, Photoshop & Flash / Animate 
 Goede kennis van Adobe Premiere en After Effects 
 Basiskennis InDesign 
 Ervaring met webdesign ( HTML / CSS) 
 Kennis van programmeren in Unity / C# en Arduino 
 Ontwerpen en bouwen van interactieve installaties 
 Ontwerpen van (publieks-)interactie 
 Rapid Prototyping 
 Animatie en vormgeving 
 Goede kennis van physical computing en hardware 

 
Taalvaardigheid: 
 

Taal Spreken Schrijven Lezen 
Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal 
Engels Goed Goed Goed 

 
 
Werkervaring 
 
2015-heden Professioneel Freelancer 
  Ontwikkelen van interactieve installaties  
 

 Ontwerpen en bouwen van interactieve installaties 
 Ontwerpen van (publieks-)interactie  
 Tekenen van spelwerelden in Illustrator en Photoshop  
 Animeren van onderdelen spelwereld in Animate en After Effects 
 Programmeren van interactie en beweging in OpenFrameworks en Unity 
 Ontwikkelen en testen van prototypes met publiek 
 Publieksbegeleiding op festivals 
 Regelen logistiek rondom festivals 

 



 

2018 – heden Stichting 2+ / Jong Beginnen 
Organiseren van workshops en onderzoeken van onderdelen kunstinstallaties op 
peuterspeelzalen 

 
 Opzetten van workshops 
 Het opstellen van onderzoeksvragen en hierop reflecteren 
 Het ontwikkelen ( programmeren + vormgeven) van materiaal 

 
2017 - 2018 Kunst Centraal / Stichting Interactive Culture 

Developer interactieve installatie basisonderwijs 
 

 Programmeren van software in OpenFrameworks 
 Onderzoek naar hardware + implementeren ervan in de installatie 
 Ontwerpen van gebruikersinterface en behuizing installatie 
 Communicatie met de opdrachtgever over technische vraagstukken 
 Begeleiden bij ontwikkeling van lesmateriaal 

 
2013  Science Center Nemo 
  Stagiair Exhibits and Programs 
    

 Ontwikkelen proefopstellingen voor tentoonstellingen 
 Onderdelen van tentoonstellingen testen met bezoekers op de vloer 

 
2009 - 2010 REA College Wijk aan zee 
  Stagiair vormgeving / begeleiden lessen flash & illustrator 
 

 Samenstellen van lesmateriaal 
 Begeleiden van flash- en illustrator-lessen 
 Ondersteunen bij diverse vormgevings-taken 

 
2009  Stichting Complaid / Ook Jij 
  Stagiair interactief vormgever / gamedesign 
 

 Ontwerpen van nieuwe games voor op de website 
 Tekenen van onderdelen spelwereld in Illustrator 
 Animeren van spelonderdelen in Flash en After Effects 
 Ontwerpen van interactieve wenskaarten 
 Updaten van verouderde content 

 

 
Projecten: 
 
2018 - 2019 Biriba 

Interactieve installatie, spelers brengen een animatiewereld tot leven door op  
percussie-instrumenten te slaan. Eerste versie is o.a. gepresenteerd op: 
 
2 Turven Hoog & Laaktheater, Den Haag 

 
2017 - 2018 StoryScope 

Interactieve storytelling-tool, spelers maken met verschillende elementen hun eigen verhaal 
en voegen zelf getekende karakters toe aan de verhaalwereld. De installatie wordt 
momenteel ingezet op basisscholen in de provincie Utrecht, ook te zien geweest op: 
 
Culturele Zondag Utrecht, Cinekid Pop-Up in diverse AZC’s & Tweetakt 

 
2015 - 2017 De Wondertafel 

Interactieve installatie, digitale variant op het schimmenspel, spelers manipuleren elementen 
in de spelwereld en ontdekken hoe ze op elkaar reageren. Onder andere te zien geweest op: 
 
Cinekid, Tweetakt, het Jeugdfilmfestival, het Krokusfestival & 2 Turven Hoog 


