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Michiel Wils 

Artevelde hogeschool 
Grafisch ontwerper en UI & UX designer

WiDesign Commv
Webdesign & web development



Curriculum vitae
Ervaring:

• Vrijwilliger | Icho-sport | jun. 2018 - heden    
Verantwoordelijke voor design en afwerking 
van de flyers, brochures, video en 
aanpassing huisstijl.

• Student-zelfstandige | WiDesgin | okt. 2018 -  
heden 
Graphic design & webdevelopment

 
Opleiding:

• Hogeschool | 2017-2021 | Artevelde 
Grafische vormgeving (afgestudeerd) 

• Hogeschool | 2015-2017 | HoWest 
Grafische vormgeving & programmeren

• Secundair | 2009-2015 | Don Bosco GB 
Afgestudeerd boekhouden Informatica

Programma’s & vaardigheden:

• Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign 

• Front-end development (Webflow, HTML5 & CSS) 
 

• Figma & Adobe XD  

• Adobe Première Pro & After effects 
 

 
 
Talen:

• Nederlands 
 

• Engels 
 

• Frans 
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Curriculum vitae
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Webdesign
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Inhouds-tafel



Webdesign & development

Webdesign &
development 
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Webdesign & development

Online shop
Een fictieve online webshop waar je kan voorbereiden op missie te gaan. Een clean design 
dat focust op gebruik van afbeeldingen om zo de bezoeker in de ervaring te gooien. Be-
zoek de website via: http://student.howest.be/michiel.wils/20162017/ma2/cru/ 
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Webdesign & development
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Webdesign & development

Lilalou Biscuits
Lilalou Biscuits is één van mijn eerste websites als student-zelfstandige. Het is een product 
website met als doelgroep ouders die hun kinderen een natuurlijke haver- & granenkoek vol 
vezels en vitaminen willen geven. Op vlak van development kan je een vertaling Nederlands 
Frans vinden. Bij de pagina “Waar te koop” kan je een custum Belgische map terug vinden 
met een lijst van alle winkels. Bezoek de website via: http://lilalou.be
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Webdesign & development
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Webdesign & development

Sponsor 
website
Folcon is een fictief opkomend skateboard 
merk dat skateboards verkoopt. Je kan hun 
sponsoren en zo interessante cadeaus krijgen. 
Design en development gewijs heb ik het for-
mulier zo gebruiksvriendelijk gecreëerd. 
 
Bezoek de website via: https://gdm-
gent-1819-nmd2.github.io/1819-crowdfun-
ding-gdm-1718-michwils/ 
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Webdesign & development



Web desgin

Web  
design
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Webdesign

Redesign
Een creatief redesign rond het merk Supersec.  
Een combinatie van tekeningen en fotografie 
die samen één sterk geheel maken. De kleu-
ren zorgen voor een duidelijke communicatie 
over welke champion er wordt gesproken.
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Web design
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Webdesign

Visual story
Een visuele uitleg hoe tequila gemaakt wordt. 
Door afbeeldigen te combineren heb ik het 
proces van begin tot het einde duidelijk ge-
communiceerd.
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Webdesign

Webdesign
Een modern redesign voor het bedrijf WDR. 
De site gebruiksvriendelijker maken en meer 
opties voor de marketing afdeling. 
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Graphic Design

Graphic 
Desgin 
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Rebranding
Pure ambacht, eenvoud in communicatie & 
duidelijkheid zijn de attributen voor deze 
rebrading. Voor deze opdracht heb ik een 
custum calligrafie font gemaakt. Om dit te 
bereiken heb ik mij gebaseerd op de stijl Arts 
& Craft.
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Graphic Design
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Graphic Design



Book cover
The map and the territory is een donker boek. 
De hoofdpersonage is een stervende oude 
man die naar Ierland reist om daar tot rust te 
komen. Het doel is in één blik de sfeer en de 
inhoud weer te geven.
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Graphic design & fotoshop
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Graphic design



Wijn  
verpakking
Caja de vino is een wijndoos dat ook als een 
wijnrek kan gebruikt worden. 
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Graphic design
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Graphic design



Combination 
bordspel
Combination is het gezonde gezelschapsspel 
waarbij je voedsel combinaties leert om van 
te smullen. https://bachelor-proef-combinati-
on-michiel-wils.webflow.io/
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Graphic design
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Graphic design



Advertentie
Als student-zelfstandige heb ik voor het merk Lilalou Biscuits een grote reeks aan adverten-
ties mogen maken. De doelgroep zijn ouders die hun kinderen gezonde tussendoortjes willen 
voorzien. Voor de campagne “Terug naar school” kozen we verschillende soorten adverten-
ties, waar enerzijds het product in het oog springt en anderzijds de start van het schooljaar.
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Graphic design & fotoshop
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Graphic design & fotoshop



Poster  
design
Voor de actie “Kom op tegen pesten” heb ik 
een serie van posters ontworpen. Dit was om 
de actie onder de aandacht te brengen. 
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Graphic Design & fotoshop
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Fotoshop

Fotoshop
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Fotoshop

Konijn & haan
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Fotoshop

Transparantie
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Fotoshop

Groentenboot
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Fotoshop

The 80’ties called
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Dank u wel!
Michiel Wils 

Artevelde hogeschool 
Grafisch ontwerper en UI & UX designer

WiDesign Commv
Webdesign & web development


