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PROFIEL
Op dit moment studeer ik informatica aan de Hogeschool Rotterdam, ik zit in het 4e jaar van mijn opleiding en
ben bezig met een minor story telling. De reden dat ik voor informatica heb gekozen is omdat ik een technische
en creatieve opleiding zocht. Ik hou van bezig zijn met moeilijke (wiskundige) vraagstukken, maar ook van het
ontwerpen van een applicatie of het bezig zijn met de content en het vertellen van verhalen. Ik begon met
programmeren in HAVO 4 met PHP, HTML en CSS. Naast programmeren is acteren en toneelspelen een grote
hobby van mij, ik vind het net zo leuk om naar het theater toe te gaan als dat ik zelf op het podium sta.
PROGRAMMEERTALEN
Op dit moment heb ik geprogrammeerd in behoorlijk wat programmeertalen en gewerkt met een hoop tools.
Aangezien ik nog in mijn opleidingsperiode zit geeft mij dit de mogelijkheid om te oriënteren wat er allemaal op
de markt is. Uiteindelijk kan ik me mijn werk dan specialiseren in een bepaalde taal of tool. Ik ben van mening
dat de perfecte programmeertaal niet bestaat en het de taak is aan de programmeur om de juiste taal en tools
als oplossing te selecteren. Ik ben bekend met de talen: HTML, CSS, PHP, Javascript, Typescript, Java, Kotlin, C#,
Python, en R. Verder heb ik gewerkt met de volgende frameworks en tools: MongoDB, PostgreSQL,
PHPMyadmin, Bootstrap, React, Node.js en en LINQ. C# is de taal waar ik de meeste ervaring in heb in
combinatie met React.
OPLEIDINGEN
Periode

Opleiding

Status

2016 t/m 2020 (heden)

Informatica

4e

jaar

Hogeschool Rotterdam
HBO, Bachelor
2010 t/m 2015

Groen van Prinsterer Lyceum
Vlaardingen
HAVO/ High School
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Afgerond

WERKERVARING
Periode

Baan

Werkgever

Omschrijving

Juli 2019 –
Augustus 2019

Medewerker
kaartverkoop

Theater festival De
Parade

Tijdens de zomer heb ik gewerkt op
theater festival De Parade.

Augustus 2018 Februari 2019

Stage bij Teqplay als
software developer

Teqplay B.V.

Teqplay is een maritieme startup
gelegen in de van Nelle fabriek. Die
zich bezighoudt met data van
schepen om zo de haven slimmer te
maken.

Juli 2018 –
Augustus 2018

Medewerker
kaartverkoop

Theater festival De
Parade

November 2017 Juni 2018

Leraar
computerprogrammeren

Stichting Acato
Rotterdam

Acato is een stichting in Rotterdam
die kinderen met autisme begeleidt
om hun opleiding te halen.

Kralings Lyceum
Rotterdam,
Technasium

Les geven aan middelbare scholieren
van HAVO/VWO, het kennis laten
maken met robitica door middel van
Arduino.

Aan autistische kinderen
November 2017 Januari 2018

Leraar robitica aan
middelbare scholieren

HOBBY’S
Naast mijn studie ben ik ook betrokken bij het amateurtheater, ik begon toen ik 12 was bij amateur
jeugdtheaterschool de Teerstoof in Schiedam. Verder doe ik ook aan locatietheater, het theater naar de
mensen brengen i.p.v. de mensen naar het theater laten komen. Het leukste aan theater is dat het een manier
is om jezelf te uiten en in de huid van een ander te kruipen. Ik heb al een in meerdere producties gespeeld, van
theater tot film, van hoofdrollen tot bijrollen en als figurant. Anne Frank(2011) ,Find me on Facebook(2011), De
nacht van Schiedam(2011), Mariken in de tuin de lusten(2015), De Fractie(2015), Baantjer LIVE(2015),
Dr.Miracles last illusion(2016), ICarus(2017), Hart voor de zaak(2017), Kleine Sofie en Lange Wapper(2017),
Koning Lier(2018), De Heksen(2018), Flikken Rotterdam(2018), Vreemden in een lift(2019), De kleine
prins(es)(2019)
Verder doe ik aan hardlopen, ik heb al een aantal keer de 10 kilometer gelopen en vrijwilligerswerk gedaan bij
de finish van de marathon van Rotterdam. Tenslotte ben ik elke zaterdag te vinden bij het Zeekadetkorps
Schiedam, om te roeien en zeilen.
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