
 

Personalia 

Naam:      Hagens 
Voornamen:     Bastiaan Adrianus Gerardus 

Roepnaam:     Sebastian 
Adres:      Wilgenroos 21 
Postcode en woonplaats:   4741 JJ Hoeven 

Burgerlijke staat:     Ongehuwd 
Geboortedatum:     28 november 1986 
Geboorteplaats:    Breda 
Geslacht:     Man  
Nationaliteit:     Nederlands 
Telefoon:      +31 6 41 71 2778 

E-mail:     info@sebastix.nl, sebastian.hagens@gmail.com  
Overige:     https://twitter.com/sebastianhagens 
      https://www.facebook.com/sebastian.hagens 
      https://nl.linkedin.com/in/sebastianhagens 
      https://stackoverflow.com/users/1269858/sebastian-hagens  
      https://github.com/Sebastix  
      https://www.instagram.com/sebastix 
      https://plus.google.com/+SebastianHagens 
      https://www.drupal.org/u/sebastian-hagens 

Opleidingen 

2006 – 2010:    Interactie Ontwerpen, Avans Hogeschool aan de kunstacademie 
      AKV/St.Joost te Breda, Bachelor of Design behaald in 2010 
Vakken:     vormgeving, programmeren, conceptontwikkeling, mediatheorie 

Weblog:     http://interactieontwerpen.sebastix.nl 

2005 – 2006:    Digital Media Design, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht aan de 

      faculteit Kunst, Media & Technologie te Hilversum, 
      studie gestaakt in mei 2005 
Vakken:     Kunstgeschiedenis, Filmgeschiedenis, Semiotiek, Mediacultuur, Flash,  

      AV-techniek, Interactief Scenario, Visualisatie, Conceptualisatie 

1999 – 2005:    Havo profiel Natuur & Techniek, Katholieke Scholengemeenschap 

Etten-Leur, Diploma 2005 

 

mailto:info@sebastix.nl
mailto:sebastian.hagens@gmail.com




Studie gerelateerde projecten en publicaties  

Juni 2010:      Root:\ 
Eindexamenproject / prototype applicatie 

Omschrijving:    Root is een proof-of-concept die zowel technisch als visueel laat zien 
hoe een individu inzicht in en controle op zijn digitale artefacten kan 
krijgen. 

Online:      www.rootapp.net 

December 2009:    Een digitale levenslijn 

      Scriptie 
Omschrijving:    Deze scriptie onderzoekt de vraag hoe wij als individu de controle  

terug kunnen krijgen op al onze digitale artefacten (zoals je e-mails en 

foto’s op social media). 
      Genomineerd voor de AKV|St.Joost Scriptieprijs 2010 
Online:     http://interactieontwerpen.sebastix.nl/digitale-leesversie-scriptie 

September 2009:     ATTACK  
      Interactieve installatie 

Omschrijving:    ATTACK is een installatie waar je als persoon binnendringt in de  
      digtale levensomgeving van een zerm. Wat volgt is een aantrekkelijk 
      samenspel tussen de persoon en de zwerm op een scherm. 
Online:      http://interactieontwerpen.sebastix.nl/attack-interactive-installation/ 

Juni 2009:     Virtual Art-House  
Interactieve installatie / stage bij CBK West-Brabant 

Februari 2008:    2find 
Concept prototype 

Omschrijving:    2find is een web2.0 zoekmachine die middels een semantische  
      indexering allerlei data uit diverse bronnen (zoals Google, YouTube, 

      Flickr, Del.ico.ous, Digg, Ebay, Technorati, Facebook etc) opnieuw  
      ontsluit. 

Online: http://interactieontwerpen.sebastix.nl/2find-big-api-mashups/ 

Mei 2008:     Het semantische web 
      Essay 
Online:      www.sebastix.nl/publicaties/het-semantische-web.pdf 
 



November 2007:    MSN tagClouds 

      Flash toepassing / prototype plugin voor MSN Messenger 

Toelichting opleiding Interactie Ontwerpen (bron: www.akvstjoost.nl): 

Interactie ontwerpen is een nieuw beroep dat onmisbaar is geworden binnen onze kennis- en netwerksa-
menleving. De interactie ontwerper houdt zich bezig met de relatie tussen mens en machine en geeft dit – 
vaak - beeldend vorm; denk daarbij aan interactieve strategieën voor: communicatieve doeleinden, docu-
mentaire films, video-installaties, games en de toegang tot informatiesystemen. 
Het vakgebied is multidisciplinair van aard en heeft raakvlakken met ruimtelijk, audiovisueel en grafisch ont-
werpen. Om die reden wordt vaak binnen teamverband gewerkt. Binnen zijn praktijk kan een Interactie Ont-
werper de nadruk leggen op verschillende facetten van het vakgebied: regie en organisatie, concept en 
vormgeving, experiment en innovatie, of zich toeleggen op een specialisme; interface ontwerpen en pro-
grammeren. 
Uiteindelijk kan de Interactie Ontwerper in uiteenlopende beroepspraktijken werkzaam zijn. Denk daarbij 
vooral aan de creatieve industrie; ontwerpbureaus, internetbedrijven, ict bedrijven, reclame - communicatie-
bureaus en de omroepen. Daarnaast is het mogelijk dat je werkzaam bent als zelfstandig ontwerper waarbij 
je zowel onafhankelijke werkzaamheden verricht als opdrachten voor derden uitvoert. Een andere mogelijk-
heid is om je na de studie toe te leggen op research & development 

 
Tentoonstellingen 
 
ATTACK 
ATTACK is een interactieve installatie welke ik heb ontworpen ontwikkeld tijdens een minor op AKV/St.Joost. 

Website: http://attack.sebastix.nl/ 
 
Playgrounds Festival, 30 en 31 oktober 2008 Nieuwe Vorst Tilburg 

Interference, 23 januari t/m 29 maart 2009 Electron Breda 
E-Pulse festival, 15 t/m 25 oktober 2009 Electron Breda 
Cultuurnacht Breda, 21 januari 2011, Mezz Breda 
Breda’s museum, 28 en 29 mei 2011, Breda 



Werkervaring 

 
November 2006 – heden:  Eigenaar bij Sebastix 
      Interactie ontwerp en ontwikkeling 

Kennis specialisaties    personal data mining & management, identity in the cloud, 
API’s social media 

Werkzaamheden:     interactie ontwerp / webdesign / webdevelopment / programmeren / 

database ontwerp / web applicaties / desktop applicaties / mobiele 
applicaties / content management / prototyping / responsive & adapti-
ve webdesign 

Website:      www.sebastix.nl 

Projecten Sebastix: 

Maart 2011 – heden:    402automotive  
 www.402automotive.com  
HTML / CSS / Javascript / jQuery / PHP / MySQL / CodeIgniter / onli-
ne marketing / social marketing, design & development / email marke-

ting / responsive webdesign 

2011 - 2013:     desktop applicatie Facebackup 
 www.facebackup.com 
Adobe AIR / HTML5 / CSS3 / Javascript / jQuery / Actionscript / Code-
Igniter / PERL / PostgreSQL / JSON / XML 

November 2010 – december 2013: desktop applicatie HVSbackup 
 www.hvsbackup.nl 
Adobe AIR / HTML5 / CSS3 / Javascript / jQuery / Actionscript / PHP / 
MySQL / JSON / XML  

Juni 2013:     Engine dyno dashboard Deckers Motorenrevisie  
Arduino / Processing.org / user interface design 

September 2012:     mobiele applicatie Holla advocaten 
Mobile app development / Appcelerator / Titanium SDK / iOS applica-
tion design / Android application design  

Mei 2012:      Facebook applicatie Carage  
Facebook app design & development / Facebook Open Graph / Face-
book Javascript SDK / HTML5 /  CSS3 / Javascript / jQuery / Car 

September 2011:     website Mad-Croc       
HTML5 Boilerplate / jQuery / PHP / MySQL  



Maart 2011:      concept applicatie Rootapp 
      www.rootapp.net 

Adobe AIR / HTML5 / CSS3 / Javascript / jQuery / Actionscript / PHP / 
MySQL / JSON / XML  

December 2009:     touchscreen mediaplayers ‘Grafzerken’ Grote Kerk Breda 
Adobe AIR / HTML5 / CSS3 / Javascript / jQuery / Actionscript / JSON 
/ XML / ELO touchscreen 

April 2009:      filmarchief website AKV|St.Joost      
 www2.akvstjoost.nl/films/ 
HTML /  CSS / Javascript / jQuery / PHP /  MySQL 

--- 

Juli 2014 – heden:    Senior Internet Developer bij d-Media 
Werkzaamheden:    PHP programmeerwerkzaamheden 
     Drupal backend development (custom modules) 
     Drupal site building 
Website:      www.d-media.nl 

Oktober 2014 – heden:  Onafhankelijke distributeur Takata Racing 
Werkzaamheden:  B2B distributie van veiligheidsgordels voor de autosport in Nederland,
   België, Luxemburg en Frankrijk. 
Website:   www.takataracing-benelux.com 

September 2011 – september 2014: Mede-eigenaar bij OMI-Performance  
 www.omi-performance.com 
 www.takataracing-benelux.com 
 www.facebook.com/omiperformance 
 www.facebook.com/honda.civic.sebastix 
 www.facebook.com/omi.performance.honda.civic 
Online marketing / grafisch ontwerp voor offline (drukwerk) en online / 
HTML / CSS / Javascript / jQuery /  PHP / MySQL / JSON / XML / Ma-

gento / social marketing & apps / branding / e-mail marketling 

Februari 2011 – november 2013: Programmeur, interactie ontwerper, social media specialist 
 bij Caret 
HTML / CSS / Javascript / jQuery / PERL / PostgreSQL / interactie 
ontwerp / technisch concept ontwikkeling / SCRUM 

Juli 2008 – november 2009:  Interactie ontwerper bij Pocketpartner 
HTML / CSS / Javascript / grafisch ontwerp en vormgeving voor zowel 
online als offline uitingen / e-mail marketing 

http://www.takataracing-benelux.com
http://www.facebook.com/omi.performance.honda.civic


2008 – 2009:     Student-assistent cursus webdesign bij Avans Hogeschool 
Adobe Dreamweaver / HTML / CSS 

Januari 2006 – januari 2011:   Bestuurslid Civic Club Holland 
 
2003:      Aanmoedigingsprijs ThinkQuest wedstrijd    
      Educatie website ‘Grotteologie’ 

2002:      3e prijs ThinkQuest wedstrijd  
      Educatieve website ‘Het Weer’ 

Overige werkzaamheden 
 
Juni 2008:      Vakantiekracht bij Coby-IFS 

Juni – augustus 2007:   Uitzendkracht bij Visser&Smit Hanab als magazijnman, hulpfitter,  
   puncher 

2003 – 2007:    Postbode voor geadresseerd drukwerk SANDD in dienst bij RVN 
Roosendaal 

2003 – 2005:     Uitzendkracht bij Hazenbroek Poeliersbedrijf BV 

Publicaties 

September 2011:    Jouw personal graph        
      http://www.sebastix.nl/publicaties/jouw-personal-graph.pdf  

      http://lifehacking.nl/algemeen/jouw-personal-graph/ 
 
September 2011:    Persoonlijke data zijn vogelvrij      

      http://www.sebastix.nl/publicaties/persoonlijke-data-zijn-vogel-vrij.pdf
      http://lifehacking.nl/algemeen/persoonlijke-data-zijn-vogelvrij/ 
 
September 2011:    We geven alles weg!        
      http://www.sebastix.nl/publicaties/we-geven-alles-weg.pdf   
      http://lifehacking.nl/algemeen/we-geven-alles-weg/ 
 
Mei 2011:     My internet life         
      http://www.sebastix.nl/publicaties/my-internet-life.pdf 
 
April 2011:     Facebook weet al veel meer van jou dan Google!   
      http://www.sebastix.nl/publicaties/facebook-weet-meer-van-jou-dan 

      google.pdf 



April 2011:     Jouw identiteit als product op social media    

      www.sebastix.nl/publicaties/jouw-identiteit-als-product-op-social  
      -media.pdf 

Februari 2011:    Presentatie levenslijn Sebastian      
      http://prezi.com/1rdco8nj7o-x/levenslijn-sebastian-hagens/ 

Okotober 2010:    siteBuzz presentatie        
      http://www.sebastix.nl/blog/pitch-sitebuzz/  



Cursussen 

December 2011:     Masterclass ‘Ondernemend Onderhandelen’ 
April 2010:      Business Atelier Starterslift 
      Branding / sales / bedrijfseconomie / marketing / juridische zaken 

Overige 

Rijbewijs:      rijbewijs-B 
Diploma’s:     VCA-1 
      Deltalinqs instructie 



Software     Kennis 

Adobe AIR     ++++ 
Adobe Photoshop    +++ 
Adobe Illustrator    +++ 
Adobe After Effects   + 
Adobe InDesign     ++ 
Adobe Premiere Pro   ++ 
Flash      ++ 
Actionscript 3.0    +++ 
Eclipse IDE     ++ 
Aptana Studio    +++ 
Final Cut Pro    + 
MAYA 2008     + 
Microsoft Office    ++ 
HTML / XML / CSS    ++++  
SASS      ++ 
Javascript / jQuery / JSON  ++++ 
PHP / MySQL     ++++  
PERL      ++ 
PostgreSQL     ++ 
AJAX      ++++ 
phpMyAdmin    ++++ 
CodeIgniter framework   ++++ 
Laravel     + 
Symfony2     + 
Processing.org    ++ 
Appcelerator / Titanium Studio  ++ 
PhpStorm IDE    +++ 
Windows XP     ++ 
Mac OS     ++++ 
Ubuntu     ++ 
Twitter Bootstrap    ++++ 
HTML5 Boilerplate    +++ 
Wordpress     ++ 
Magento     ++ 
Drupal     ++++ 
Git      +++ 
Gitlab      ++ 
Unix      ++ 
Vagrant     ++ 

 
 



 
Talen:      vloeiend Nederlands, goed Engels, matig Duits en Frans 

Eigenschappen:      technisch-creatief 
   sympathiek 
   proactief 
   rationeel 
   direct en transparant 
   pragmatisch 

Hobby’s:      Autosport (Time Attack en DNRT competitie op amateurniveau) 
   Wielrennen 
   Cyclocross 
   Hardlopen 
   Wandelen / hiking


