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Soft Skills
-Creatieve denker

-Ruimdenkend -Flexibel

-Leert snel

Opleiding

-Informaticabeheer - GO! Atheneum Oudenaarde 2016 - 2018

- Cisco IT Essentials  2018 - 2018

-Digital design & development, Devine - HoWest  2018 - 2021

-Leerkracht secundair onderwijs - HoWest  2021 - 2022

Hard skills

-Photoshop
-Illustrator
-Figma
-KiCad
-Shapr 3D
-Blender
-After Effects
-Lightroom

Software:

-Dutch
-English (Heel goed)

(Gematigd)

(Moedertaal)

-French 

Talen:

-Component level reparatie
-Computer reparatie

-Advanced electronics kennis
-Basis netwerk setup

Hardware:

-HTML 
-CSS    
-JS       

React
Blitz.js

Three.js
WebGL
Websocket
WebRTC

Next.js

-C#           
OpenGL
Unity

-Arduino
-MySQL
-Unreal E.

-PHP         
Express

-SwiftUI

Programmeertalen:



Interesses

-Leren van nieuwe programmeertalen
-Wetenschap
-AR/VR Development

-Digital entertainment

-Lezen

-Cultuur

Achievements
-OpenGL game Pong in c# 2018

-Kleine RPG game in Unreal 2020-Inventaris manager in c#         2018

-CISCO netwerken diploma 2018

-Maze game in Unity 2020

Work experience

- ICT-coördinator, stage, Ronse Oudenaarde, 2 weken 2018
Als ICT-coördinator was ik verantwoordelijk voor het repareren van computers en de 
infrastructuur van de school. Terwijl ik daar werkte, heb ik ook geholpen met het installeren van 
een nieuw schoolnetwerk en heb ik een programma gemaakt. Dit programma wordt gebruikt om 
het materiaal van de school te voorzien van een unieke streepjescode zodat zij dit overzichtelijk 
kunnen bijhouden


- Leerkracht 2e en 3e graad secundair onderwijs stage, GO! Atheneum Oudenaarde,  
   november 2021 - juni 2022

Tijdens mijn functie als leerkracht gaf ik de vakken STEM, programmeren en PC-technieken.  
Ik leerde de leerlingen over de hardware van een computer, hoe ze moesten programmeren en 
fysica. Tot slot ondersteunde ik de leerlingen in praktijklessen bij het programmeren.

-McDonald’s, Ronse, 2015 - 2018  
Bij McDonald's werkte ik in de keuken in een team van 3 tot 5 personen. Later kreeg ik de kans 
om manager te worden, maar dat heb ik afgeslagen omdat ik me wilde focussen op mijn passies.


