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INTERACTIEF

Kanaal 5 |Portfolio

•Foto serie: Visio Blauwe Kamer & Boutique Hotel 

• Logo gemaakt | • 2 x Social Post • Veel Vormgeven 

•Bedank filmpje in Premiere Pro • 2 x eigen Posters

Kanaal 1 |Inleiding  

• Waar heb ik stage gelopen: No Tomato (reclamebureau)

• Door Perry Sport (bijbaan) ken ik No Tomato 

• Per half september thuisgewerkt  

• Stageperiode: 24-08-2020 t/m 18-12-2020

• Waarom heb ik voor Wordpress gekozen als vorm:

• Normaal gesproken zou ik een stageboek maken.  

Deze keer wilde ik meer uitdaging en meer leren  

over het programma Wordpress d.m.v. veel tutorials.

Kanaal 2 |Praktijkplan (ik heb er twee) 

• Eerste plan: voor stage ingevuld (6 leerdoelen)

Bijv. leerdoel: Meer in contact te komen met ‘Video 

Editten’ in de reclamewereld. (Adobe Premiere Pro)

• Tweede plan: tijdens stage aangepast (5 leerdoelen)

Bijv. leerdoel: In gesprek gaan met een  

conceptbedenker en hier veel kennis uithalen.

Kanaal 6 |Reflectie 

• Samenvatting 360 graden Feedback formulier (4 x): 

• Sociaal:       Communicatief / Betrokken 

• Vormgeven:        Leergierig / Genoeg kennis

• Discipline:       Onzeker / Snel afgeleid

• Kritisch:       Ambiteus / Teamspeler

• Efficiënt:      Meer zakelijk communiceren

• Fijne en leerzame feedback, maar dat ik ook meer  

mag beseffen hoever ik al ben in mijn proces. TROTS 

• Samenvatting Form. Stagebegeleider:    Samantha:

• Initiatief tonen:

• Sociaal + Leergierig

• Technologische vaardigheden

• Onderzoeken + Vrije opdrachten

• DUS : Minder onzeker | Meer gefocust | Minder  

snel tevreden | Fouten maken mag |MAAR OOK: 

“Je ziet wel verschil in begin- en eindfase. Samantha 

kijkt nu meer naar kleuren, lettertypes en vorm.“ (Guido)

• DUS: Ik neem al deze aandachtspunten mee in mijn  
leerproces en ga aan de slag om deze te verbeteren. 

Kanaal 7 |Conclusie 

• NIET de stage die ik had verwacht en gehoopt !!! 

• Minder begeleiding door grotendeels thuiswerken 

• Vormgeving + concept reflectie verslag zelf gedaan!! 

(vorige stage (‘14 & ‘16) had ik hiervoor hulp nodig)

• TROTS OP: REFLECTIE VERSLAG (RESULTAAT)!! 

• Mijzelf enorm tegengekomen in begin op kantoor

• Weten waar mijn kracht ligt: Sociaal + Vormgeven

HELE BELANGRIJKE INFORMATIE: (DIT LEZEN!!!)

DEZE BIJLAGEN UPLOAD IK OOK OP BLACKB.: 

• Screenshots reflectie verslag       voor archief

• 360 Graden Formulier (4 x) + Samenvatting

• Formulier Stagebegeleider + Samenvatting 

• Docentbezoek Inge Vlugter Samenvatting 

• Nieuw praktijkplan2.0 (leerdoelen aangepast)

Kanaal 3 |Praktijkadres  

• Adres stage: CHASSÉSINGEL 4 | 4811 HA | Breda

• Mark-Jan Kleijsen = eigennaar van No Tomato

• Guido Groeneveld = Creatie | mijn stagebegeleider

•Mijn ervaring tijdens stage kort samengevat: 

Confronterend | Leerzaam | Eenzaam | Doelbewust 

Kanaal 4 |Werkzaamheden 

• Mijn hoofdrol: vormgever 

• Gewerkt in verschillende Adobe programma’s 

• Moeilijke gehad vanwege thuiswerken per half sept.: 

Minder: contact | begeleiding | opdrachten

• Meeste Samenwerkingen: Guido (Vormgever) |  

Kyah de Kind (Creative Content) | Jesper Stegers  

(stagiaire in video’s) | Soeniel (conceptbedenker)
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Beste beoordelaar:

Ik heb besloten dit Reflectie Verslag totaal anders te maken. Niet de klassieke 
manier van presenteren maar iets volledig nieuws. Geheel buiten mijn comfort 
zone nieuwe dingen gedaan en mij hierdoor kwetsbaar opgesteld. Het gebruik 
van Beeld/ Geluid op een creatieve manier samen gevoegd in een website. 
Hier wel mijn eigen stijl en vormgeving in verwerkt. Nieuwe technieken die 
ik nooit eerder of weinig heb gebruikt zijn nu toegepast. Het resultaat is een 
strakke presentatie. De weg er naar toe was voor mij heel uitdagend, omdat 
het totaal nieuw en anders was. Het eindresultaat stond niet van te voren vast 
en veranderde regelmatig “ vallen en opstaan”. Gedurende het proces werden 
door mij steeds andere technieken/software/ methodes gebruikt. Ik heb hier 
heel veel van geleerd en ben zeer trots op het resultaat.
@ link: https://www.samanthabronkhorst.nl/2020/11/23/reflectie-gids/
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