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Benthe Kuiper

Portfolio: www.benthekuiper.com

E-mail: info@benthekuiper.com

Profiel

Werkervaring

Als designer ben ik altijd op zoek naar het idee dat
het beste aansluit de opdracht en bij de
doelgroep. Ik ontwerp vanuit onderzoek en ga dan
aan de slag met ideeën creëren en ontwerpen.
Zelf hou ik van overzicht creëren en ik neem dat in
mijn planning mee. Ik deel elke dag van tevoren in,
maar ik kan goed omgaan met verrassingen. 



Ik vind het belangrijk om nieuwe kennis en
vaardigheden te ontwikkelen en ik haal mijn
energie hieruit. Van nature ben ik nieuwsgierig
naar de wereld en ga ik graag nieuwe uitdagingen
aan.

Opleiding

2018 - 2022 | HBO (Bachelor) Communicatie en
Multimedia Design 

Hogeschool Utrecht

Specalisatie: ‘Human Centered Design’

Minor: ‘Vernieuwend leren met ICT en Games’


2016 - 2017 | Opleiding Zelfstandig werkend kok

BBL ROC Midden Nederland


2011 - 2016 | HAVO

Het Willem van Oranje College in Waalwijk

2022 | Afstudeerstagiare UX/UI designer 

Deloryan B.V. / Horse Realit
Het design proces doorlopen als UX/UI designe
Huidige design gebruiksvriendelijk gemaakt voor
een mobiele versi
Ontwerpen vanuit de doelgroe
Low- en high fidelity prototypes 


2021- heden | Freelancer webdesigner

Jon Karels
Oude website een frisse look gegeven in
Wordpress


2020 - 2021 | Stagiaire Grafische designer

Dutch Game Garden (DGG
Visual design (animaties, video’s en visuals
Webdesign


2018 - 2022 | Groenrijk medewerkster 

Groenrijk Baars Nieuwegein
Winkelwerkzaamhede
Klanten te woord staan



2018 | Au pair in Frankrijk
Veranwtwoordelijkheid voor twee kindere
Begeleiding geven bij het huiswerk


2016 - 2017 | Leerling Zelfstandig werkend kok

Van Der Valk in Vianen
Keukenwerkzaamhede
Inplannen van misé en place



2016 | Medeorganisator Kunstexpositie
Kunstexpositite georganiseerd
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Tools

Talenkennis

Figma | Adobe Creative Cloud (Illustrator,

Nederlands (T1)


Photoshop, InDesign, After Effects, Première
Pro en Adobe XD | Unity ( Basis skills in C# en
game design | Wordpress/Elementor/DIVI |
Office | Miro | Notion | Clip Studio Paint

Moedertaal 



Engels (B2)

Goed

Hard skills
UX design | UI design | User research | Design
research | Design Thinking | Wireframing |
Prototyping | Visual design | Web en app design
| User testing

Soft skills
Georganiseerd | Nieuwsgierig | Zelf motivatie |
Leert snel nieuwe tools | Team player |

Interesses
Art 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te illustreren
zowel traditioneel als digitaal. Vaak illustreer ik
karakters of verjaardagskaarten voor familie en
vrienden. 


Games

Ik vind games leuk om te spelen, omdat het een
andere wereld is met een andere realiteit.
Daarnaast word ik enthousiast van de snelle
ontwikkelingen in de game industrie en ik vraag
mij af wat de toekomst zal brengen.


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.

