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About me
What’s in a name.

Education

By any other name.

Languages
Logic is the beginning.

Target
Involve me and I learn.

Experience

arnoldderuiter.com
arnoldderuiter@protonmail.com

Haarlem, Noord-Holland
The Netherlands

Hello, I am a twenty-five year old male with a passion for code based in The Netherlands. My
interests are with both software and hardware, especially the combination of them.
My skills are obtained mostly in practice by projects, to seek out new problems and new
solutions, to boldly code what no man has coded before.
VMBO-T
Haarlem 2006-2011
MBO-4 Application Developer
Hoofddorp 2011-2014
HBO Information Technology
Haarlem 2014-2016 (Cancelled)
Xamarin Alliance Challenge
Online 2017
IACT eLearnGDPR
Online 2018
Dutch
English
German
Klingon

Native
Good
Mediocre
SaS

Programming is not simply a set of rules, it is a philosophy… and a very correct one.
When starting to learn how to code, we have to understand that sooner or later, we should not
and cannot ever stop learning. It is the essence of being a programmer.
Sprite-IT in Amsterdam. (2016-2018, werk)
Voornamelijk met ASP Classic gewerkt aan een maatwerk CMS, later ook nog kort met Umbraco
en MVC. Ook met Magento 2 heb ik een aantal webshops mogen maken en aan het Magento
systeem gewerkt en plugins gemaakt.
WordPress is er ook veel bij komen kijken, waar ook van WooCommerce gebruikt is gemaakt.
Aan WordPress heb ik aanpassingen en nieuwe functies gemaakt, ook heb ik thema’s en plugins
veelal aangepast.
Het testen van WordPress en Magento 1 en 2 gebeurde op een interne Linux server welke ik
heb mogen installeren en onderhouden.
Scholen met Success in Haarlem (2015-2016, werk)
Uitbreiden en verbeteren/vervangen van bestaande systemen.
Bij het bedenken van oplossingen of verbeteren vaak input kunnen leveren en de vrijheid
gekregen om een demo op te zetten.
Voornamelijk gewerkt met C# om een papiere vragenlijst antwoorden scanner te maken en een
connectie te maken met de bestaande database met de gegevens van de vragen.
En PHP/CodeIgniter om aan het digitale vragenlijst systeem te werken.
Soliede Opleidingen in Beverwijk (2014-2014, stage)
Met JAVA/Android een app mogen maken voor EHBO docenten zodat er gemakkelijker in de
agenda kon worden gekeken en dingen worden ingepland als dit akkoord was.

The adventure just begun.

Skills
In order of recent use and familiarity

Live long and prosper.

Computer WorkShop in Haarlem (2012-2013, tweemaal stage)
In het begin computers gerepareerd en gebouwd, daarna begonnen met een klanten systeem,
zodat klanten de status van hun reparatie konden inzien met PHP en JQuery.
Dit is verder uitgewerkt in de tweede keer dat stage liep en ook serieuzer ingepland.
-

C#
JS/jQuery/PWA
PHP
SQL
HTML/CSS
WordPress
WooCommerce
ASP.Net Classic
Magento 2
MVC/Core

-

OOP
Umbraco
Visual Basic (6)
JAVA/Android
Rust

-

Arduino/Raspberry Pi
Soldering
Linux
Windows (Server)
OSX
Git (CLI/VS)
UML
SCRUM/Agile

