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ICT-kennis 

Webontwikkeling HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery, PHP >5.6, Symfony 2/3/4 en 
Symfony 1.0, Git, PHPUnit, ... Fulltime ervaring met PHPStorm 

Databeheer SQL (MySQL/MSSQL), SPSS 

Sociale media Facebook (met ervaring als content-provider), Twitter, ... 

ICT-ervaring als webontwikkelaar en -beheerder 

2014-heden Webapps voor kinderopvang in opdracht van de gemeentelijke 
overheden van Antwerpen, Leuven, Brussel, Gent, Aalst en 
Oostende. Sinds 2017 ben ik lead developer voor het 
Klantenportaal Kinderopvang en de bijhorende backend. 

In ontwikkeling Website seriële historische gegevens te inputten, ordenen en 
analyseren, bestemd voor uitwerking in Symfony. 

2017-2018 www.matraverhulst.be: website voor beheer van verkoop van 
tweedehandswagens, met gestuurde mogelijkheden voor 
toevoegen van tekst, afbeeldingen en video in private backend. 
Opgebouwd in Symfony 2.8/Twig/HTML5/CSS/jQuery. 

2014-heden www.tomderoo.eu: persoonlijke website in lightweight PHP met 
HTML5, CSS en jQuery (binnen Bootstrap/Twig context) 

2014-heden www.hetdierenthuisje.be: onderhoud en aanpassing van bestaand 
ontwerp in PHP5 en MySQL, in combinatie met Flight + Smarty 
(een nieuwe versie in een nader te bepalen framework is in de 
conceptuele fase) 

2010-2011 Conferentiewebsite in HTML4 + CSS2, PHP5 en MySQL voor 
afhandelen en beveiligen van registratie en distributie van 
wetenschappelijke informatie 

2008-heden www.tvggyproc.be: responsive design in HTML5 and CSS3 

2007-2009 Verenigingswebsite voor alumni, eerste versie in PHP5 en MySQL 
met backend CMS, tweede versie in WordPress 

2006-2007 Website voor autohandelaar: PHP5 front met backend CMS 
ontworpen voor de handelaar, verbinding met MySQL-database 
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2004-2005 Verenigingswebsite voor studenten: PHP4 en PHP5 front met 
backend CMS, verbinding met MySQL-database 

2004-2005 Website voor spellenwinkel: PHP4 en PHP5 front met backend 
CMS voor de winkelhouder, verbinding met MySQL-database 

2004-2005 Verenigingswebsite hobby club: PHP4 en PHP5 front met backend 
CMS, verbinding met MySQL-database 

2004-2005 Webinterface voor academische verhandeling: HTML4 en CSS, met 
toegang tot gedigitaliseerde verhandeling en bronnenmateriaal  

2004 Website voor KdG-hogeschool ter uitvoering van een publieke 
enquête naar milieuattitudes bij een internationaal publiek van 
economiestudenten en management professionals (België, 
Nederland, China, Rusland). Code in PHP5 met variabele 
taalincludes, verbinding met MySQL voor geautomatiseerde 
enquêtering, ordening en uitdraai van de data 

2000-2002 Verenigingswebsite hobby club: HTML and CSS, backend in 
asp.NET met ADODB, later conversie naar PHP4 met MySQL 

Onderzoekservaring 

2012-2013 Sociaal- en cultuurhistorisch onderzoek met publiekshistorische 
uitlopers naar huishouden en leven van de familie Moretus in het 
kader van conservatorfunctie bij het Museum Plantin-Moretus 

2006-2012 Sociaal- en cultuurhistorisch onderzoek aan het Centrum voor 
Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen naar materiële 
cultuur en consumptie, de historische mens-dier relatie, e.a. 

 

Opleiding 

2014 Toegepaste training in webontwikkeling (PHP, MySQL, Javascript, 
JQuery, HTML5, CSS3, Git, Symfony) 

2008-2011 Sociaaleconomisch historicus, N.W. Posthumus Instituut 

2003-2005 Ma Geschiedenis, Universiteit Antwerpen, specialisatie 
vroegmoderne cultuurgeschiedenis, met grote onderscheiding 

2000-2002 Ba Geschiedenis, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen 

1998 ASO: Menswetenschappen-Kunst, KA Deurne met prijzen voor 
Sociologie, Media en Kunst 

Werkervaringen 

2014-heden Webdeveloper voor Tactics BVBA 

2012-2013 Conservator ad interim voor het Museum Plantin-Moretus, Stad 
Antwerpen. 

2006-2012 Menswetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit 
Antwerpen en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen 



 

Persoonseigenschappen en andere competenties 

 Nederlands moedertaal, vloeiend in geschreven en gesproken Engels 

 Sterk autodidactisch vermogen (toegepast in menswetenschappen, ICT, media, ...) 

 Kritisch en analytisch ingesteld 

 Nauwkeurig, volledig en gedreven beheer en onderzoek van data 

 Herkennen en gebruiken van onderlinge verbanden, gefocust op synergie 

 Kan zelfstandig en in teamverband werken 

 Vlotte pen 

 Inlevingsvermogen met betrekking tot personen, instituten en ideeën (meedenken, 
usability, ergonomie, ...) 

 Economische ingesteldheid, respect en aandacht voor budgettering 

 Aandacht voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid 

 Sterke eerbied voor publieke en sociale dienstverlening 

 Principieel vriendelijk en toegankelijk voor klanten en stakeholders 
 


