Naam: Benthe Kuiper

Portfolio: www.benthekuiper.com

Mijn naam is Benthe Kuiper, ik ben 23 jaar oud. Momenteel studeer ik Communicatie en
Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben een afstuderende studente en
volg de specialisatie Human Centered Design. Ik ben een georganiseerd persoon, ik deel
graag elke dag van te voren in, maar ik ben ook

flexibel. Verder haal ik mijn energie uit

nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en ik ga hier ook zelfstandig mee aan de slag.

Profiel

 



Ik ben op zoek naar een afstudeerstageplek met een goede werksfeer en uitdagende
opdrachten in de richting van UX/UI design op het gebied van innovatie, technologie,
games of cultuur.

Hardskills

Competenties

Figma


Creatief


Tijdens mijn specialisatie HCD heb ik gewerkt aan

Zelfmotivatie


mijn basic Figma skills zoals wireframing en

Georganiseerd


prototyping. 



Behulpzaam

Bescheiden


Adobe Creative Cloud

Gedurende mijn studie en stage heb ik gebruik
gemaakt van Adobe CC


Vaardigheden

Basic skills Illustrator

Basic skills Photoshop

Basic skills InDesign

Basic skills After Effects

Basic skills Première Pro

Basic skills Adobe XD




UX / UI design, visual design,

wireframing, prototyping, user
research, graphic design en
webdesign

Talenkennis

Unity 

Tijdens de minor ´Vernieuwend leren met ICT en
Games´ heb ik gewerkt aan mijn Unity skills. 

Basic skills C#

Basic skills game design




Nederlands (T1)

Moedertaal 



Engels (B2)

Goed

Wordpress/Elementor/DIVI

Mijn portfoliowebsite is door mijzelf gemaakt met
de plugin Elementor en Wordpress. Tijdens mijn
stage periode heb ik gewerkt met DIVI.

Skills in Wordpress met Elementor en DIVI



Clip Studio Paint (Pro)

In mijn vrije tijd illustreer ik graag met het
programma Clip Studio Paint. 



Office 

Vaardig in het werken met Office

Word

PowerPoint
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Werkervaring

2020 - 2021 | Stagiaire Grafische designer

Dutch Game Garden

Verschillende werkzaamheden als grafisch
designer onder andere: 

Animaties en videobewerking

Webdesign en onderhoud van website

Visuele uitingen


Naam: Benthe Kuiper

Portfolio: www.benthekuiper.com

Voor meer zie https://benthekuiper.com/projecten/
dutch-game-garden/



Interesses

Design

Ik ben natuurlijk geïnteresseerd in design. Sinds
ik de specialistatie HCD volg wil ik mij graag
verdiepen in UX design om de wereld een stukje
gemakkelijk er te maken.



Digital art

Van jongs af aan illustreer ik graag. Ik maak
graag vector illustraties met Illustrator zoals
verjaardagskaarten.



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.

Opleidingen

2018-heden
| HBO (Bachelor)
Communicatie en
Multimedia Design 

Hogeschool Utrecht

Specialisatie ‘Human
Centered Design’

Minor ‘Vernieuwend
leren met ICT en
Games

Propedeuse behaald

2016-2017
| Opleiding
zelfstandig
werkend kok

BBL ROC Midden
Nederland

2018-heden | Groenrijk medewerkster 

Groenrijk Baars Nieuwegein

Kassawerkzaamheden

Winkelwerkzaamheden

Klanten te woord staan



2018 | Au pair in Frankrijk

Dagelijkse verantwoordelijkheid voor twee
kinderen; verzorging, begeleiding bij huiswerk,
van en naar school brengen.


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 | Vrijwilligerswerk

Hobbyclub in het buurthuis Den Bolder in
Waspik

Leiding ondersteunen

Kinderen helpen

Klaarzetten van spullen

2011-2016
| Havo

Het Willem van Oranje
College in Waalwijk


2015-2016
| Cursussen 

Tekenen en Schilderen

Oriëntatie Creatieve
Technieken
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