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23 jaar, full stack developer en ondernemer

WOONPLAATS

Rotterdam

OPLEIDING

MBO-4 Applicatie Ontwikkeling

NATIONALITEIT

Nederlandse

ERVARING

Weave —
 F
 ull stack, GoLang en App developer
FEBRUARI 2019 - HEDEN

06 31 33 39 47
derkjanspeelman@gmail.com
derkjanspeelman.nl

VAARDIGHEDEN
Backend systemen in GoLang,
PHP en JavaScript (Node).
Frontend ervaring met Web,
iOs, Android, Windows en
MacOS.
Cross-platform development

-

Backend systemen, CMS, websites en webshops

in JavaScript of C#. Met

-

iOs en Android Apps

behulp van Node, Cordova,

-

Databases en SQL queries. PostgreSQL, GraphQL, Axios et cetera

Unity of JavaScript libraries

-

Maatschappelijk en sociaal verantwoorde projecten

bijvoorbeeld: LitElement,

-

Grootschalige projecten zoals een carsharing app met INVERS, de

Redux, React, Vue en Polymer.

software en frontend voor een energiemaatschappij of een online
platform dat inzicht biedt in de goede doelen in Nederland
Tools: GoLang (gorm, gorma), JavaScript (Typescript, Redux, Node,

Hobbymatige game
development in Unity en C#.

LitElement, Polymer), HTML, (Post)CSS, PostgreSQL, GraphQL, Docker,
Cordova, Swift, Xcode, Android Studio en nog veel meer...
TALEN

DJ Webdesign — E
 igenaar, full stack developer
FEBRUARI 2017 - HEDEN

-

Websites, webshops, CMS, SEO, hosting, HTTPS/SSL

-

Het ontwikkelen van alle aspecten die men kan bedenken bij “het
maken van een website of webshop” moeten worden ontwikkeld.

-

Projecten op maat (Laravel)

-

Kleine projecten op maat (WordPress)

Tools: PHP, Laravel, HTML, CSS, JavaScript, WordPress, WooCommerce

Nederlands (moedertaal),
Engels (uitstekend)

HOBBY’S
Sporten (zwemmen, fitness,
crossfit en calisthenics),
motorrijden, koken (eten) en

Dotsimpel BV, Assen — F
 ront-end developer, webdesigner
MAART 2016 - SEPTEMBER 2016 - s tage
OKTOBER 2016 - DECEMBER 2018

-

Zelfstandig front-end bij tientallen projecten.

-

UI / UX Design

-

Ontwerpen van productweergave, overzichten, pagina’s,
knoppen, menu’s, formulieren

-

Kleurenpalet vaststellen

-

Dynamisch CSS bestand maken, geschikt voor uitbreidingen

films kijken.

(zoals Bootstrap, maar dan op maat)
-

Responsive maken van websites en op apparaten testen

-

Javascript schrijven voor websites (denk aan sliders,
XMLHttpRequests, animaties of elke andere vorm van
gebruikersinteractie)

-

Naar de klant toe om de voorkeuren in beeld te brengen.

Tools: HTML, CSS, JavaScript

Van Tuinen (Webdesign en Zoekmachine Marketing),
Assen — W
 ebdesigner, Wordpress Developer
OKTOBER 2017 - JUNI 2018 - stage

-

Veel verantwoordelijkheid en vrijheid net het realiseren van
projecten

-

Ontwerpen en ontwikkelen van WordPress websites op maat. Dus
het ontwikkelen van een thema op maat binnen WordPress (PHP)

-

Problemen oplossen: verkeerde WordPress plugins en/of updates,
corrupte database migraties, back-ups herstellen (PHP en
databases)

Tools: WordPress, PHP, CSS, JavaScript, HTML, phpMyAdmin,
DirectAdmin

OPLEIDING

[x] University of Applied Sciences, Rotterdam — HBO
Informatica (gestopt)
2018 - 2019

De MBO-opleiding had voor mij persoonlijk weinig uitdaging, dus ik was
gemotiveerd om voor een bachelor in Information and Communication
Technology te gaan, maar dat liep helaas anders. De werkwijze is - net als
op Havo - gewoon te theoretisch voor mij. Ik moet wat doen, ik wil snel
leren en vooral snel resultaat zien.

Drenthe College, A
 ssen — MBO Niveau: 4 Applicatieontwikkeling
2015 - 2018

Tijdens deze 3-jarige opleiding heb ik mogen ontdekken waar mijn passie
ligt: in de IT, bij websites, software, games, databases en automatisering.

CS Vincent van Gogh, A
 ssen — H
 avo4
2015

Plezier vond ik in het vak Informatica, helaas was dit vaker een
geschiedenisles dan bezig zijn met leerzame opdrachten.
Door het moeizame leerproces (voor mij) ben ik gestopt in het
examenjaar en heb ik besloten mij in te schrijven voor een MBO opleiding.
Gedurende deze periode werkte ik 60 uur per week: 40 uur als tegelzetter,
20 uur als horecamedewerker.

