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BRENT SCHUDDINCK
WEB DEVELOPER / DESIGNER

Momenteel studeer ik Interactive Multimedia 
Design (IMD) aan de Thomas More Hogeschool 
te Mechelen. Websites ontwikkelen en 
vormgeven vind ik helemaal geweldig.

In mijn vrije tijd zit ik niet stil. Ik wil continu 
nieuwe dingen bijleren die zich op het web 
afspelen. Dit doe ik door verschillende 
magazines te lezen zoals Smashing Magazine, 
Datanews en Webdesigner. Soms ga ik naar 
events zoals Multi-Mania in Kortrijk. Hier 
ontdek ik nieuwe dingen, doe ik inspiratie op en 
kan ik mijn skills verder ontwikkelen.

Ik ben een perfectionist die continu wil bijleren 
over alles wat met het web te maken heeft. 
Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg en 
ben ervan overtuigd dat ik u bij uw volgende 
project kan helpen.

Ik ben gepassioneerd door nieuwe technolgie 
en code. 

Sinds mijn veertiende experimenteer ik in mijn 
vrije tijd met hosting, het bouwen van websites 
en het programmeren van kleine toepassingen. 
Wat begon met een eenvoudige pagina (zwarte 
letters op een witte achtergrond) veranderde 
stilaan in een degelijke responsive website 
met body. Websites bouwen en code schrijven 
vind ik zo boeiend dat ik er mijn beroep wil van 
maken.

Dankzij mijn huidige opleiding kan ik mijn skills 
maxiaal uitbreiden zodat ik binnenkort klaar 
ben voor de arbeidsmarkt. 

Dit portfolio omvat mijn creatieve 
schoolprojecten van het opleidingsonderdeel 
Design Atelier 2. De werken zijn gemaakt 
tussen september 2015 en januari 2016.

Dit is slechts een selectie van enkele werken. 
Bezoek regematig mijn portfoliowebsite (www.
brentschuddinck.be) om de meest recente 
creaties te bekijken.

Over mij Mijn passie Creatief portfolio
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3D-effect verkrijgen in 2D-vlak. 
Transparante scherper van hard 
plastic omgezet naar Photoshop.
#Photoshop

Swaggers zijn zoals katten: cool, 
trendy, ze hebben een eigen 
karakter en haten water. 
#Photoshop, #Illustrator

Redesign Flair website. Focus: 
persoonlijk, geen overbodige 
items en meer witruimte.
#Photoshop, #E-business

Logo voor Hammer, een bedrijf 
dat ecologische sensoren maakt 
voor industriële toepassingen.
#Illustrator

Een compositie van verschillende 
objecten met de vrije hand in 
perspectief natekenen.
#tekenen

Surveydata analyseren, 
verwerken en presenteren aan 
de hand van een infographic.
#research, #Illustrator

Kweekweer verhoogt de kans op 
succesvol moestuinieren zonder 
weerzorgen. 
#Illustrator, #Photoshop
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Deze creatieve opdracht heeft als doel een 
2D voorwerp er zo realistisch mogelijk te 
laten uitzien met behulp van Photoshop. Door 
verschillende technieken zoals schaduw, 
lichtreflecties, kleurovergangen, ... toe te 
voegen ziet het object er bijna uit zoals op de 
foto.

3D OBJECT

www.brentschuddinck.be/projecten/3d-scherper
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SWAGGER PILS
Doelgroep: jongeren en jong-volwassenen van 16 tot 24 jaar met stijl en
zelfvertrouwen. Het zijn initiatiefnemers met ambitie en vinden vrienden
en zichzelf erg belangrijk. Ze gedragen en/of kleden zich graag cool en
houden ervan om in de spotlights te staan. Ze zijn ‘SWAG’.

Bier: Swagger is een pilsbier met een lage gisting. Het bevat 5,2% alchohol
wat overeenkomt met een standaard pilsje. Uit onderzoek blijkt dat de
meest favoriete drankjes bij dit doelpubliek bier, cocktails en jenever zijn.
Het bier moet een klassieke ordinaire pint bier vervangen zodat je geen
cocktail meer moet bestellen om er cool bij te lopen. Dit alles zonder
grote meerkost ten opzichte van een standaard pintje. De kat, het logo en
het ingrediënt zijn een bedrukte hologram. Bij beweging of lichtreflectie
zorgen de hologrammen voor een cool effect. De hologramkleuren
verschillen naargelang het ingrediënt.

Kat: er werd voor een kat gekozen omdat dit dier de eigenschappen van
een swagger goed benadert. Katten zijn cool, trendy, nieuwsgierig, hebben
elk een eigen karakter en ze houden niet van water.

www.brentschuddinck.be/projecten/swagger
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Flair.be is één van de meest drukbezochte 
websites in Vlaanderen. De huidige website 
is reeds enkele jaren oud. In opdracht van 
Sanoma kregen de studenten IMD de kans om 
voorstellen voor de nieuwe website in te dienen.

Ik heb geprobeerd de reeds bestaande content 
meer ademruimte te geven, advertenties beter 
tot hun recht te laten komen, overbodige 
elementen te verwijderen en de Flair club met 
bijhorende functionaliteiten meer in de kijker te 
zetten. Elke nieuwscategorie krijgt een andere 
kleur uit het kleurenpallet van Flair magazine.

REDESIGN 
FLAIR.BE

www.brentschuddinck.be/projecten/flair
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LOGO HAMMER IMS
Hammer IMS is een bedrijf dat ecologische sensoren vervaardigt voor 
industriëel gebruik. De Marveloc 602 sensor meet en monitort de dikte 
van metaal, textiel en andere stoffen.

Lettertype: Lato. Een transparant lettertype dat harmonie en klasse 
uitstraalt. De sterke structuur van de letters symboliseert stabiliteit en 
serieusheid.

Kleur: blauw (#3672b9). Straalt veiligheid, betrouwbaarheid en 
professionaliteit uit.

Logo: De W in de golven staat voor web. Web van “web monitoring 
applications”. De rechte lijn van de monitorlijn dat tussen de 
bedrijfsnaam en slogan loopt, staat synoniem voor consistentie en 
voortdurendheid, wat neerkomt op een degelijk product dat keer op 
keer doet wat het moet doen, voor lange tijd meegaat en betrouwbare 
resultaten oplevert. De lijn loopt iets door voorbij de R in HAMMER wat 
opnieuw naar voortdurendheid verwijst.

www.brentschuddinck.be/projecten/hammer
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PERSPECTIEF TEKENEN
Bij deze opdracht was het de bedoeling om een gekregen compositie van 
een kegel, een kubus, een balk en een bol met de vrije hand in perspectief 
na te tekenen vanaf een bepaalde positie.

Andere elementen zoals de tafel en het tafelkleed waarop de compositie 
staat, zijn eveneens overgenomen. De compositie verdwijnt uit het 
frame.

www.brentschuddinck.be/projecten/perspectief-tafel
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INFOGRAPHIC IMD
Een deel van de studenten Interactive Multimedia Design heeft in 
november 2015 een online enquête ingevuld over de opleiding. Bij deze 
opdracht was het belangrijk om eerst de enquêtedata te analyseren en 
te verwerken. Vervolgens heb ik van de opmerkelijkste resultaten een 
infographic gemaakt.

De infographic omvat een korte samenvatting van wat Interactive 
Multimedia Design (IMD) is, gevolgd door elf feiten (inclusief leuke 
weetjes) over IMD’ers. De kleuren komen terug in het logo van de 
opleiding en voor elk meetniveau werd een gepast grafiektype gekozen. 
Het lettertype Bree Serif komt eveneens terug op de opleidingswebsite. 
De infographic kan onder andere gebruikt worden om mensen die 
IMD’ers niet kennen te informeren of voor het eerst kennismaken met 
de opleiding (bijvoorbeeld tijdens een open dag). De infographic bevat 
enkele leuke weetjes en fun facts die tof zij om eens te bekijken.

www.brentschuddinck.be/projecten/imd-infographic
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WEERAPP KWEEKWEER
Kweekweer is een weerapp voor jonge gezinnen tot 40 jaar die van 
plan zijn te starten met een eigen kleine moestuin of zelf al een kleine 
moestuin hebben. Een eigen moestuin is voor hen enerzijds een manier 
om te ontspannen alsook om zichzelf deels te voorzien in biologische 
zelfgekweekte groenten en fruit.

Jonge gezinnen hebben een druk leven. Indien ze wat vrije tijd hebben, 
spenderen ze die liefst aan gezamenlijke gezinsactiviteiten in de 
buitenlucht.

De app geeft aan welke groenten en fruit je op een bepaald moment 
kan zaaien rekening houdend met het huidige klimaat en algemene 
zaairichtlijnen.

De app verwittigt moestuinhouders bij bijzondere 
weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op hun oogst.

www.brentschuddinck.be/projecten/weerapp
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