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Profiel
Mijn naam is Benthe Kuiper, ik ben 21 jaar oud. Momenteel studeer ik Communicatie en Multimedia
Design aan de hogeschool Utrecht. Ik ben een derdejaars studente en ik volg op dit moment de minor
‘Vernieuwend leren met ICT en Games’, waarbij ik aan mijn skills werk voor Unity en gamedidactiek.
Ik ben een georganiseerd persoon en ik zorg er graag voor dat alles op tijd af is voor de deadline, zodat ik
minder stress ervaar. Onder de druk van deadlines kan ik ook goed functioneren. Ik ben op zoek naar een
stageplek met een goede werksfeer en uitdagende opdrachten, waar ik ervaring kan opdoen.  

Opleidingen

Werkervaring

2018-heden | HBO (Bachelor) Communicatie en
Multimedia Design
Hogeschool Utrecht
Minor ‘Vernieuwend leren met ICT en Games´
Propedeuse behaald

2018-heden | Groenrijk medewerkster
Groenrijk Baars Nieuwegein
Kassawerkzaamheden
Winkelwerkzaamheden
Klanten te woord staan

2016-2017 | Opleiding zelfstandig werkend kok
BBL ROC Midden Nederland

2018 | Au pair in Frankrijk
Dagelijkse verantwoordelijkheid voor twee
kinderen; verzorging, begeleiding bij
huiswerk, van en naar school brengen.

2011-2016 | Havo
Het Willem van Oranje College in Waalwijk
2015-2016 | Cursussen
Tekenen en Schilderen
Oriëntatie Creatieve Technieken

2016-2017 | Leerwerkplek
Van Der Valk in Vianen.
Leerling Zelfstandig werkend kok
2016 | Medeorganisator Kunstexpositie
Organisatie rondom een kunstexpositie
georganiseerd.
Kunstwerken arrangeren
Horecawerkzaamheden
2014-2015 | Oppassen
Diverse gezinnen
Op kinderen passen van 0 t/m 11.
Kinderen voorlezen
Met kinderen spelletjes doen.
2014-2015 | Vrijwilligerswerk
Hobbyclub in het buurthuis Den Bolder in
Waspik
Leiding ondersteunen
Kinderen helpen
Klaarzetten van spullen
2014-2016 | Helpen op open dagen/avonden
Fontys Hogescholen Tilburg
Informatie uitdelen
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Gasten ontvangen en wegwijs maken
E-tickets in scannen
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Vaardigheden

Talenkennis

Adobe Creative Cloud
Basic skills Illustrator
Basic skills Photoshop
Basic skills InDesign
Basic skills After Effects
Basic skills Première Pro
Basic skills Adobe XD

Nederlands (T1)
Moedertaal

Unity
Tijdens de zomervakantie van 2020 en de minor
´Vernieuwend leren met ICT en Games´ heb ik
gewerkt aan mijn Unity skills.
Een 3D game gemaakt over verschillende
tijdperken met verschillende game elementen.
Basic skills C#
Basic skills game design

Creatief
Zelfmotivatie
Georganiseerd
Behulpzaam
Nauwkeurig
Bescheiden

Blender
In mijn vrije tijd werk ik graag aan nieuwe skills,
zoals werken met Blender.
Basic skills Blender zoals modeling, sculpting
en renderen.
Wordpress/Elementor
Mijn portfoliowebsite is door mijzelf gemaakt
met de plugin Elementor en Wordpress.
Basic skills Wordpress met Elementor
Clip Studio Paint (Pro)
In mijn vrije tijd illustreer ik graag met het
programma Clip Studio Paint.
Gevorderde skills van Clip Studio Paint
Office
Vaardig in het werken met Office.
Word
PowerPoint

Engels (B2)
Bovengemiddeld

Competenties

Interesses
Design
Ik ben natuurlijk ook geïnteresseerd in design,
ik kijk graag op internet rond om inspiratie op te
doen voor mijn projecten.
Digital art
Van jongs af aan illustreer ik graag, ik ben
overgestapt van traditional art naar digital art in
2017 toen ik mijn eerste Wacom tablet kocht. Ik
tekende vaak manga, maar tegenwoordig maak
ik graag vector illustraties met Illustrator.
Games
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gamen
met vrienden of alleen. Mijn favoriete spellen
zijn Final Fantasy XV, Persona 4 Golden en
verschillende MMORPG’s.
Koken
Mijn passie voor koken is al vroeg begonnen; ik
mocht vroeger altijd meehelpen in de keuken.
Ik hou heel erg van lekker eten en ik maak ook
graag verschillende gerechten.
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