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Mijn naam is Elaine Heijboer, een UX designer en developer. Recent ben ik 
afgestudeerd als ICT & Media Designer aan Fontys Hogescholen in Eindhoven. 
Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in designen en illustreren en later is 
hier ook de interesse voor web development bijgekomen. Zo werk ik graag aan 
innovatieve projecten vanuit een gebruikersperspectief. Tijdens projecten ga ik 
gemakkelijk zelfstandig te werk en ben ik gedreven om het beste resultaat te 
leveren, samen met collega’s zoek ik naar nieuwe inzichten om tot oplossingen 
te komen. Ik ben leergierig ingesteld en probeer mijn nieuwe kennis altijd zo 
efficiënt mogelijk toe te passen.

Tijdens mijn stage bij Greenhouse in Eindhoven heb ik de “Colleague Finder” 
web applicatie gerealiseerd voor het in kaart brengen van vrije en bezette 
flex werkplekken en het vinden van collega’s verspreid over het kantoor. Voor 
dit project heb ik veel input verzameld van de doelgroep om het probleem 
in kaart te brengen en de best mogelijk oplossing uit te werken. Vanuit de 
UX perspectief was dit een mooie uitdaging. Het resultaat is een web app 
compleet met user interface waarmee er met behulp van NFC tags kan worden 
ingecheckt. Daarnaast heb ik meegewerkt aan het maken van interactieve 
reclamebanners voor onder andere Volkswagen, Porsche en SEAT.

Bij LiveWall heb ik voor mijn afstudeerpoject gewerkt aan het optimaliseren van 
de user interface van hun Laravel CMS. Voor dit project heb ik gekeken welke 
problemen de doelgroep ondervindt en de mogelijke oplossingen. hiervoor heb 
ik onderzoek gedaan naar UI Design patterns, wireframes en designs gemaakt 
en gevalideerd door middel van usability tests. Met het maken van prototypes 
en meerdere versies van een Proof of Concept heb ik een mooi advies op 
kunnen leveren aan LiveWall. In deze periode heb ik mij verder ontwikkeld als 
UX Designer en PHP/Laravel developer. 

Voor mijn specialisatie Education heb ik stage gelopen als docent Interactief 
media design op het Grafisch Lyceum Rotterdam. Hier heb ik o.a. les gegeven 
in HTML, CSS, JS en PHP en begeleid op gebied van UX en UI design. Tijdens 
deze stage heb ik veel geleerd over didactische werkvormen, feedback geven en 
ontvangen en algemeen presenteren. 

Naam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Woonplaats
Rijbewijs

Nederlands
Engels

Photoshop
Illustrator
InDesign
Adobe XD
After effects
Premier pro
Concepting
App Design
Web Design
User research
Branding

Illustreren
Design
Gamen
Kleding maken
3D printen

Moedertaal
Goed

HTML
CSS/SASS
PHP
JavaScript
GIT
Laravel
Bootstrap
Wordpress
SEO
User testing
Prototyping

Taal & cultuur
verzamelen & 
repareren van 
(retro) consoles

Elaineheijboer@gmail.com

Elaine Heijboer
Vrouw
22-08-1998
Dublin
Nederlandse
Dongen
B

Greenhouse

LiveWall

Grafisch Lyceum Rotterdam

Stagiair UX design en Front-end

Stagiair UX design en Back-end

Stagiair docent Interactief media design

2019 - 2020

2021 - 2022

2018 - 2019

Indicia
Stagiair Marketing & Junior fullstack WordPress developer

2016 - 2017

Tijdens mijn opleiding als Interactief media designer heb stage gelopen in het 
marketing team als SEO specialist en heb ik gewerkt als Fullstack Wordpress 
developer. Als Fullstack WordPress developer heb ik gewerkt aan interactieve en 
dynamische websites zoals AWVN en Verbeeten. Daarnaast heb ik zelfstandig 
gewerkt aan een Wordpress thema die  dynamisch inzetbaar is voor een 
diversiteit aan website. 
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Interactief Media Design is een specialisatieroute binnen Mediavormgeving. 
Hier zijn alle basisaspecten van grafsich en interactief vormgeven aanbod 
gekomen zoals het ontwerpen van huisstijlen, drukwerk, UX design, 
doelgroeponderzoek, websites bouwen met HTML, CSS, JS en PHP, video 
bewerking en animeren. Tijdens de opleiding heb ik deelgenomen aan World 
Skills Nederland in Amsterdam RAI. 

Grafisch Lyceum Rotterdam

Cambreur College

MBO 4 Interactief Media Design

Havo (Na havo 3 doorgestroomd naar MBO 4 Interactief Media Design)

2014 - 2018

2011 - 2014

Opleidingen

HBO ICT & Media Design propedeuse behaald.
Fontys ICT 2018

Fontys Taal & Cultuur
Minor Chinees

2020 - 2021

Bij ICT & Media Design houd ik mij voornamelijk bezig met het oplossen van 
UX problemen door middel van ICT gerelateerde oplossingen. Delta is het 
excellentieprogramma binnen Fontys. Hier werk ik samen met studenten 
van verschillende (ICT)-routes aan diverse projecten. Zo heb ik onder andere 
meegewerkt aan Dutch Design Week en Paaspop. Tijdens mijn opleiding heb ik 
ook de specialisaties Education en Open Innovation gevolgd.

Fontys ICT
HBO ICT & Media Design, Delta, Education en Open Innovation

2018 - 2022


