
Eigenaar Hyperactie
februari 2015 - Huidig

Hyperactie is een internet- en reclamebureau. Met Hyperactie 
maak ik maatwerk Wordpress websites en help ik klanten met 
hun online en offline uitingen. Samen met de klant probeer ik 
altijd tot het beste resultaat te komen. 

WERKERVARINGOPLEIDINGEN

Bachelor of Applied Arts and Technology bij Saxion Hogeschool
2010 - 2014

Kunst & Techniek is een studierichting binnen de opleiding 
‘Creative Media and Technologies’. Bij deze studierichting 

leer je hoe je nieuwe technieken kunt toepassen in nieuwe 
communicatievormen om vervolgens tot nieuwe interactieve 
concepten te komen. Hierbij houd je rekening met de wensen 

van de klant, maar je zet je eigen creativiteit in als specialisme.

Afstudeerstagiair bij TWC
februari 2014 - juli 2014 (6 maanden)

Onderzoek gedaan naar freelancers en ‘Multi-sided Platforms’. 
De onderzoeksgegevens zijn vervolgens verwerkt in een 
interactief en visueel ontwerp.

Design stagiair bij NiceDesign
september 2012 - februari 2013 (6 maanden)

Bij NiceDesign heb ik mij bezig gehouden met het ontwerpen 
van grafische uitingen en front-end development van 
wordpress websites.

Minor Interactive Media Products bij Hogeschool Utrecht
2013 -2014

Tijdens de minor Interactive Media Products gaan 
multidisciplinaire teams aan de slag om de grenzen van 

interactiviteit op te zoeken.

Multimedia Vormgever bij Deltion College
2006 - 2010

Binnen de opleiding Multimedia Vormgever ontwerp 
en realiseer je grafische, interactieve en media-

uitingen. Deze moeten wel voldoen aan de gewenste 
communicatiedoelstelling die bij de doelgroep past. Je maakt 

advertenties, websites, brochures, animaties, posters, 
audiovisuele producties.

Development stagiair bij Communiq
maart 2009 - februari 2010 (1 jaar)

Front-end web development, ontwerpen en ontwikkelen van 
nieuwsbrieven en het ontwikkelen van een webapplicatie.

Carmel College Salland
2002 - 2006

VMBO theoretische leerweg, Sector Economie

Naam: Kris Krukkert
Geboortedatum: 20 mei 1989 
Geboorteplaats: Deventer
Adres: Kerkweg 24, 7448 AD Haarle
Mobiel:  06 30 95 88 58
Email: hello@kriskrukkert.nl
Website: www.kriskrukkert.nl
Linkedin: linkedin.com/in/kriskrukkert

VAARDIGHEDEN
Sketch, Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Wordpress, PHP, HTML, CSS/LESS 
Javascript/jQuery

INTERESSES
Technologie, Design, Architectuur, 
Geschiedenis, Hardlopen, Films, 
Muziek,  Festivals

TALEN
Nederlands (moedertaal)
Engels (goed)

PERSOONLIJKE GEGEVENS PORTFOLIO
Een overzicht van mijn 
laatste werk vind je op:
www.kriskrukkert.nl/werk


