
Een mooie studie die toch niet mijn hart had. Maar ik heb er veel

geleerd aan programmeren waar ik nog steeds plezier van heb.

INFORMATICA
september 2011 - september 2012Haagse Hogeschool

Bij CMD heb ik geleerd om eerst naar de gebruiker te kijken en

daarna precies te maken wat hij/zij nodig heeft. En soms een klein

duwtje in de ‘goede richting’ te geven.

COMMUNICATION MULTIMEDIA DESIGN (CMD)

Fotograferen en Adobe Photoshop

MINOR FOTOGRAFIE
Google Analytics-conclusies trekken en test-technieken

MINOR INTERNETMARKETING ANALYTICS
Test-technieken en basis Google Analytics

MINOR INTERNETMARKETING & TOOLS

september 2012 - maart 2018Haagse Hogeschool

Na VMBO TL ‘cum laude’ te hebben gehaald, leek het logisch om toch

ook nog voor HAVO te gaan.

2004 - 2010Driestar College

VMBO TL EN HAVO

ONTPLOOIING

Het zorgen dat gebruikers van een website van ABF zo snel mogelijk

op hun doel terechtkomen is wat ik erg interessant en mooi vond

aan dit werk: de interactie met de website zo efficiënt en effectief

mogelijk ontwerpen.

Na een geslaagde stageperiode was het fijn werken. Helaas was er op

een gegeven moment netaan genoeg werk voor de

hhoofdontwikkelaar, dus moest ik iets anders zoeken

februari 2015 - juli 2016ABF Research

JUNIOR INTERACTIEONTWERPER

Bij PANGAEA staat het maken van goede producten hoog in het 

vaandel en wordt er goed nagedacht over de klant en haar behoeftes. 

Als afstudeerstage ontwikkelde ik een systeem dat de bezoeker van 

een website gericht aanspreekt aan de hand van een 

'gepersonaliseerde' weergave dat gebaseerd is op de (sub-)doelgroep 

waar deze gebruiker ingedeeld wordt. Een erg interessante opdracht 

waar ik met veel genoegen aan heb gewerkt. 

Daarnaast weDaarnaast werkte ik 1 dag in de week als front-ender bij PANGAEA. 

Dit beviel zo goed dat ze me een baan hebben aageboden na de 

stage.

december 2017 - nuPANGAEA Digital Agency

FRONT-END DEVELOPER

Toen ik het verbazingwekkend aantal 'slechte' websites zag op het

internet en steeds vaker dacht: "Dat kan ik beter", heb ik bedacht die

gedachte in daden om te zetten. Met wat opstartproblemen en een 

pauze van een jaar maak ik nu in mijn vrije tijd als hobby websites 

voor klanten. 

oktober 2011 - nuDen Braber Webdesign

WEBONTWIKKELAAR EN EIGENAAR

Zie http://aartdenbraber.nl voor recensies van klanten of werkgevers.
WERKERVARING

ESPAÑOL
 

DEUTSCH
  

ENGLISH
    

NEDERLANDS
    

TALENBEHEERSING

Bekijk mijn portfolio op
http://aartdenbraber.nl

Programmeren (voor het web)

Webontwikkeling/-design

Planten water geven

Fotografie en Photoshop

Interactieontwerp

WAAR IK GOED IN BEN

aartdenbraber

http://aartdenbraber.nl
info@aartdenbraber.nl

2523BC, Den Haag

NEEM CONTACT OP

Ik vind het mooi om bezig te zijn 
aan een website, met vrienden, 
verloofde of familie een avond door 
te brengen, maar ook pingpong, 
Krav Maga en thuis fitnessen vallen 
onder mijn passies en voorliefdes. 
Sport en mensen in het algemeen 
doen doen het eigenlijk wel goed bij me. 

Ik hoop dat we elkaar snel in een 
gesprek ontmoeten! Dat lijkt me 
mooi.

OVER MIJ

AART DEN BRABER
(Web)ontwikkelaar


