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OpenFrameworks   
Actionscript   
HTML  
CSS
Javascript 
Arduino 
Unity / C# 
Processing

Sebastiaan Hensen

Vaardigheden

Programmeertalen / Techniek 
Zeer Goed
Zeer Goed
Goed
Goed
Basis
Basis
Basis
Basis

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Animate
Adobe Premiere
Adobe After Effects
Adobe InDesign
Unity
3D Max

Ontwerpen van (publieks)interactie
2D-animatie / Illustratie
Programmeren van beweging
(Grafische) Vormgeving
Rapid Prototyping
Physical Computing / Kennis van 
hardware 
Analytisch denken / Goed in 
technische vraagstukken oplossen
Coördineren van projecten
Nieuwsgierig / leergierig
Pro-actief / Probleemoplossend
Ervaring met publieksbegeleiding
Communicatie met opdrachtgevers

Software
Zeer Goed
Zeer Goed
Zeer Goed
Goed
Goed
Goed
Basis
Basis
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Opleidingen

Werkervaring

September 2011 - juli 2015: Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht
Interactive Performance Design 
Het ontwerpen van interactieve ervaringen in de fysieke ruimte door 
inzet van nieuwe technieken en game design.

September 2006 - juli 2010: Media College, Amsterdam 
Media Vormgever 
Het ontwerpen en bouwen van diverse media-uitingen waaronder  
websites, video's, animaties en games.

2017 - 2018, Stichting Interactive Culture / Kunst Centraal 
Interactief Vormgever / Creative Coder

In opdracht van Kunst Centraal heb ik een interactieve installatie 
ontwikkeld voor op basisscholen. Deze kan volledig zelfstandig door 
leraren worden bediend. Met de installatie maken kinderen hun eigen 
verhaal door middel van losse animatie-elementen.
Ik heb alle software voor de installatie geprogrammeerd in 
OpenFrameworks.
Daarnaast heb ik een module ontwikkelt die tekeningen van 
gebruikers omzet in een bewegend dier op het scherm.
De installatie wordt momenteel ingezet op scholen in Utrecht en in 
kinderworkshops voor musea.

2015 - Heden - Zelfstandig Ondernemer 
Media-kunstenaar / Creative Coder 

Ik heb verschillende interactieve installaties ontwikkeld voor festivals en 
evenementen. Hierin combineer ik animatie met fysieke interactie.
Een van mijn projecten is een digitale variant op het schimmenspel. Ik 
heb deze installatie onder andere gepresenteerd op Cinekid, Tweetakt, 
het Jeugdfilmfestival & 2 Turven Hoog.
Ik werk daarnaast binnen een project met de naam Jong Beginnen. In 
dit project neem ik onderdelen van projecten mee naar  
peuterspeelzalen om onderzoek te doen naar publieksinteractie.
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2013, Science Centre Nemo 
Stagiair Exhibits and Programs

Ik heb bij Nemo stage gelopen om te ervaren hoe het er achter de 
schermen van een interactief museum aan toe gaat. Tijdens de stage 
heb ik met bezoekers onderdelen van exposities getest op interactie.

»

2009, REA College, Wijk aan Zee 
Stagiair Docent Flash + Illustrator / Vormgever

2009, Stichting Complaid / Ook Jij 
Stagiair Game Design

» Ik heb tijdens de stage lessen Flash en Illustrator verzorgd. Daarnaast 
heb ik leerlingen geholpen met ontwerp-vraagstukken.

» Tijdens de stage heb ik verschillende games ontworpen en gebouwd 
voor mensen met een verstandelijke beperking. In het spelontwerp 
moest alle interactie daarom zo laagdrempelig mogelijk zijn.


