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Hallo, ik ben Thomas Debelder. Ik ben een 21-jarige webdesigner en ontwikkelaar
geboren in Halle, België. Ik ben gepassioneerd in het creëren van digitale producten
en ervaringen. Ik vind webdesigen even leuk als webdevelopen. Ik ben dol op beide
delen van het maken van een website. Ik ben een derdejaars student en studeer
Interactive Multimedia Design aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Ik heb
meer dan 4 jaar ervaring in de websector dankzij mijn vroegere opleidingen.

Talen
Nederlands
Moedertaal

Engels
Zeer goed

Frans

Opleiding

Goed

Secundair onderwijs, Multimedia
2012 - 2015
Ik heb de richting Multimedia gevolgd in het secundair onderwijs te Don Bosco Halle. In deze richting krijg je een
brede waaier mee aan kennis over verschillende grafische (Adobe) programma's.. Coderen van responsive

Design skills
Adobe Photoshop
Uistekend

websites met front-end webscripttalen HTML5, CSS3, Javascript.

Adobe Illustrator

Secundair-Na-Secundair (Se-n-Se) Interactieve Multimediatechnieken
2015 - 2016

Zeer goed

Adobe Indesign
Goed

In dit specialisatiejaar leerde ik werken met zowel front-end als back-end scriptalen werken zoals Javascript,
jQuery, PHP maar ook het koppelen van MySQL databases in phpMyAdmin.

Adobe After Effects
Goed

Certifcaat bedrijfsbeheer

Sketch

2015 - 2016

Uistekend

Naast de multimedia vakken in dit specialistiejaar kreeg ik les over bedrijfsbeheer en behaalde dat jaar dan ook
het getuigschrift/certifcaat van basiskennis bedrijfsbeheer waarmee je een bedrijf kan opstarten.

Bachelor Interactive Multimedia Design (IMD)
2016 - 2019

Development skills
HTML5
Uistekend

CSS3

Ervaring
Stage iSide Online Marketing
2016 - 2016

Zeer goed

Wordpress
Goed

Drupal
Goed

Ik heb 5 weken stage gelopen bij iSide, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van websites en online
marketing. Ik heb tijdens deze periode leren werken met SEO, Wordpress en plugins. Ik mocht de officiële website

Javascript

en websites van hun klanten onderhouden, aanpassen en updaten.

Freelance
2015 - heden
Tot op het heden ben ik beschikbaar voor freelance projecten: dat gaat meestal over branding, illustraties,
grafisch ontwerp, webontwerp, ui/ux design en het developen van front-end websites.

Dribbble
2017 - heden
Ik ben lid van Dribbble sinds Juni 24, 2017. Dribbble is een online community van de beste designers waarop leden
screenshots van hun werk, proces en projecten delen. Op dribbble post ik regelmatig zelf shots van mijn werk,
meestal grafisch ontwerp, ui/ux design, illustratie, en webontwerp.

Beginner

PHP
Beginner

