
Naam:     van Wagenberg
Voornaam:    Quinten
Geboortedatum:   15 mei 1987 te Geldrop
Nationaliteit:    Nederlands
Burgerlijke Staat:   Ongehuwd
Rijbewijs:    B
Telefoon:    06-45093853
E-mail:     quintenvw@gmail.com
Portfolio:   www.naqoys.nl

Altijd op zoek naar manieren om bestaande producten en diensten �jner, handiger en slimmer in gebruik te maken. 
Nieuwe ideeën en concepten op haalbaarheid te toetsen. Kijkend naar de bewuste en onbewuste wensen en 
behoeften van de gebruiker in alle stappen van het ontwerp- en maakproces. In het verbeteren van bestaande en het 
uitvinden van nieuwe producten en diensten (in verschillende branches) maak ik gebruik van de vele mogelijkheden 
die ICT toepassingen te bieden hebben. Dit is een belangrijke focus in mijn projecten.

Ik ben nieuwsgierig. Altijd op zoek naar mogelijkheden om dingen te optimaliseren en problemen op te lossen. In 
dingen die ik in mijn dagelijks gebruik tegenkom, maar ook in trends en ontwikkelingen die in het vakgebied gaande 
zijn en nieuwe mogelijkheden bieden. Ik kijk graag vooruit naar hoe dingen anders en beter kunnen. Graag werk ik 
hierin samen met een team om na een gedegen research & development fase tot een werkend prototype en 
eindproduct te komen. Met tevreden gebruikers als eindresultaat.

2013 - 2018   HBO ICT & Lifestyle - Fontys Hogescholen te Eindhoven.
2016 - 2017   Product Design (Exchange program minor) - Otago Polytechnic te Dunedin, NZ.
2012     HBO 21plus toelatingsonderzoek (positief) - Fontys Hogescholen te Eindhoven.
2008 - 2010    Design & Techniek - ROC Eindhoven te Eindhoven.
2006 - 2008    ICT-Beheerder, School voor ICT - ROC Eindhoven te Eindhoven.

Microsoft:    Windows 98, 98 SE, 2000 Server, XP, 10
Apple:     Mac OS 9, Mac OS X
Programs:   Adobe CS, Of�ce, Processing, Arduino, HTML, CSS, jQuery, PHP,
    Cura, Sl3cer, SolidWorks, Fusion 360, InVision, Corsa



Boulderen:
Sinds ik een Exchange Program heb gedaan in 
Nieuw-Zeeland ben ik actief bezig met klimmen en 
klauteren. Sinds dit wat lastiger is in Nederland, ben ik 
nu met vrienden samen elke week te vinden bij de 
boulderhal Monk in Eindhoven.

Fotogra�e: 
Omdat mijn moeder professioneel fotograaf is, 
ben ik hier van jongs af aan al mee in contact. De 
laatste jaren heb ik een ouderwetse analoge camera 
mogen gebruiken. Ik heb hiermee bruidsfoto’s 
gemaakt op mijn broers bruiloft. Verder ben ik 
met eigen projecten bezig in de stad, zoals 
“Back to Basics” en “City Reading”.

Engelse literatuur: 
Ik ben tijdens de middelbare school in contact 
gekomen met engelse literatuur. Sindsdien lees 
ik genres zoals Fantasy en Science Fiction.

Films & Series: 
In mijn ouderlijk huis is er nooit een kabel 
aansluiting geweest waardoor ik zonder TV ben 
opgegroeid. Vanwege de opkomst van het 
internet ben ik toen Amerikaanse Series en 
Films gaan volgen. Ik doe dit al vanaf 1998, wat 
mij ontzettend veel kennis heeft gegeven over de 
vooruitgang van de IT in het dagelijks leven.

Fietsen: 
Sinds ik zelf een race�ets in elkaar heb gezet wil ik 
hiermee verder. Deze �ets is gebaseerd op een oude 
baan�ets wat betekent dat er zo min mogelijk 
spullen op zitten. Tegenwoordig heb ik er nog eentje bij, 
waar niet eens remmen op zitten! Met mooi weer geniet 
ik volop.



April 2019 – November 2019
Bedrijf:   BCT Software
Functie:  Process Consultant
Taken:   - Extern ondersteunen van klanten bij het proces digitaliseren.
  - Functionele ondersteuning bij het product.
  - Workshops en cursussen bij de klant.
___________________________________________________________________________________

November 2017 – April 2018
Bedrijf:   EKWC
Functie:  Stagiair
Taken:  - Project Struo 3D print database (realisatie website).
  - Doelgroeponderzoek.
  - 3D print onderzoek.
  - Keramiek onderzoek.
___________________________________________________________________________________

September 2015 – Februari 2016
Bedrijf:   Edhv
Functie:  Stagiair
Taken:  - Project Dutch Invertuals (Morphodynamic).
  - Arduino programmeren, techniek bouwen en verzorgen.
  - Keramiek kennis opbouwen en toepassen.
___________________________________________________________________________________

April 2014
Bedrijf:   Paaspop
Functie:  Media Student/Content Creator
Taken:   - Maken van video en beeld m.b.t. Paaspop.
  - Verzorgen van content op schermen in de Apollo tent (mainstage).
  - Live content creëren voor de Kaiser Chiefs.
___________________________________________________________________________________

Oktober 2013 – Maart 2016
Bedrijf:   Kafee Kix
Functie:  Barkeeper
Taken:  - Helpen van klanten bij zaken waar dat gewenst is.
  - Verzorgen van de zaak.
___________________________________________________________________________________

April 2009 – Juni 2009
Bedrijf:   Dries van Wagenberg
Functie:  Stagiair Designer
Taken:   - Eigen project (kist tot kast).
  - Modellen maken.
___________________________________________________________________________________

Maart 2007 – September 2011
Bedrijf:   BP Benzinepomp
Functie:  Weekendhulp/shopmedewerker
Taken:   - Verkopen van producten.
  - De shop verzorgen en schoon houden.
  - Helpen van klanten bij zaken waar dat gewenst is.
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