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Frontend developer   nov 2018—heden

MyWheels, Amsterdam

Bij MyWheels heb ik in React en React Native de 
website en mobiele apps ontwikkeld. Trots ben ik op 
het feit dat ik zelf de hele frontend-architectuur op 
heb gezet, en dat het gebruikt wordt door meer dan 
50k actieve leden om maandelijks meer dan 40k 
ritten in deelauto’s te maken.

Docent/mentor   dec 2018—nov 2020

Codaisseur, Amsterdam

Bij Codaisseur heb ik lesgegeven in full-stack web-
development en daar ook cursusmateriaal voor 
geschreven. Ik heb samen met mijn collega’s zo’n 200 
studenten geholpen hun IT-carrière te starten.
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Kelley van Evert

Werkervaring

BSc Informatica   2010—2013

Radboud Universiteit Nijmegen

MSc Mathematical Foundations of

   Computer Science   2013—2018

Radboud Universiteit Nijmegen

Je kunt deze master ook wel samenvatten als: de 
wiskunde van logica, en hoe die samenhangt met de 
machinerie van programmeertalen. Bene meritum 
afgerond met een scriptie over ‘realizability 
semantics for type theory’—dat is een bepaald soort 
(abstract, mechanisch) model om de logica van 
programmeertalen in te modelleren.



Daarnaast heb ik verscheidene vakken gevolgd in 
filosofie, taalkunde, theologie, en een kleine intro 
Modern Standard Arabic.

Vooropleiding Beeldende Kunsten   2013—2014

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Tijdens deze vooropleiding werd ik uitgedaagd om 
telkens in nieuwe kunstmedia te werken, en heb ik 
mijn fascinatie voor fotografie en ruimtelijke kunst 
ontdekt.

Bene meritum behaald, met een minor wiskunde en 
een scriptie over ‘graph models’ van de 
ongetypeerde   -calculus—dat is een wiskundige 
benadering van het concept van mechanische 
berekening.
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Opleidingen

mailto:hello@klve.nl
https://klve.nl/
https://github.com/kelleyvanevert
https://content.klve.nl/s/thm.pdf
https://content.klve.nl/s/thb.pdf


WoesteLand natuurkampen   2013—2017 Ik mede-organiseerde en -begeleidde met veel plezier de 
halfjaarlijkse ‘puberkampen’ in de leeftijdscategorie 12–15 jaar.

Frontend & zo

Infra

3D

Programmeertalen

Bundlers (Webpack/Parcel/etc.)
React (Native), Next.js, etc. Processing

THREE.js
zdog

HTML/CSS/SVG/etc.Yarn

Jest/Cypress/etc.

Het wilde westen van CSS tooling

Redux etc.
SSR

GraphQL

Git

D3

SQL

Docker
CI/CD

gcloud/Heroku/AWS/etc.

Data modelleren

GeoJSON

Node

(Deno!)

Vue

Babel

Rust beginnerHaskell, (O)Caml in mijn studie

Hier een daar ook wat PHP, Python, Ruby, Java, C#, etc.

JS/TS als vak

Coronahobby’s Ik heb muziek weer opgepakt en produceer elektronische muziek 
en speel (jazz) contrabas. Ook hoop ik binnenkort mijn 
motorrijbewijs te halen. En natuurlijk van alles gebakken, 
geknutseld, gelezen.

Coding Allerlei sketches/doodles, te vinden op mijn website (klve.nl) en 
op Observable (observablehq.com/@kelleyvanevert).

Fotografie   2014—2017 Na de vooropleiding beeldende kunsten heb ik enkele jaren 
hobbymatig en semi-professioneel gefotografeerd. Enkele 
bruiloften, een hoop portretten, vele evenementen, en andere 
social events. Met opdrachtgevers zoals de Radboud Universiteit, 
LUX Nijmegen, filmfestivals Go Short, InScience, Het Belgisch 
Film Festival, e.a.

Expositie “The Overwhelming

   Aesthetics”   jan–mrt 2015

In deze expositie in het Huygensgebouw van de Universiteit van 
Nijmegen vertoonde ik foto’s, abstracte houtskoolwerken, en 
schilderijen uit het jaar voorafgaand aan mijn vooropleiding aan 
de HKU.

Nevenactiviteiten, hobby’s

Technische vaardigheden en kennis

Ik beschouw mezelf als een snelle leerling, sociaal, creatief, 
analytisch sterk, visueel ingesteld en detailgericht. Ik houd 
ervan om mijn tanden in nieuwe projecten te zetten en dingen 
tot in het detail uit te zoeken.

Persoonlijke kwaliteiten

https://klve.nl/projects
https://observablehq.com/@kelleyvanevert

