
SAMENVATTING + REFLECTIE
VRAGENLIJST VOOR DE BEROEPSORIËNTATIEVERLENER.

INGEVULD DOOR: GUIDO GROENEVELD

INLEIDING 
“Voorafgaand de vragenlijst wil ik nog even informeren dat Samantha 
halverwege haar stageperiode thuis moest werken in verband met de corona. 
En door ziektes op kantoor heeft ze niet de volledige begeleiding gekregen. 
Er is wel besloten om haar stage door te laten gaan. Veel van de antwoorden 
zullen te maken hebben met de periode voordat ze thuis moest werken. 
Daarnaast wil ik vermelden dat er geen onderzoek gedaan is. Samantha heeft 
een meewerkstage gehad bij NO TOMATO.” (Guido Groeneveld)

REFLECTIE: 
Tijdens mijn stageperiode heb ik wél onderzoek gedaan, als voorbeeld voor 
het ‘Motivering Afstudeeronderzoek’. In het begin heb ik dit wel gedeeld met 
collega’s en ook met Guido, maar al snel legde ik de focus op stage en niet op 
het onderzoek. Dit deed ik in mijn vrije tijd. Dus het klopt dat ik geen onderzoek 
heb gedaan voor het bedrijf zelf.

Alles op een rijtje:                  Guido:       Samantha:
• Initiatief tonen
• Sociaal + Leergierig
• Technologische vaardigheden 
• Onderzoeken
• Vrije opdrachten 

        Uit het ingevulde feedback formulier van Guido komen  
        deze vijf competenties naar boven. Elke competentie   
        wordt aangevuld met een argument van guido. Waar ik  
        vervolgens mijn reflectie op geef.

• Initiatief tonen:
- “Samantha maakte afspraken met collega’s om hun beroep te bespreken en 

vroeg om documentatie om te leren hoe je bepaalde dingen (bijv. een  
callsheet of productiedraaiboek) opzet.

-  “Heb je het druk [collega]? Kan ik iets van je overnemen? Waren vragen die 
ze ons stelde.

- “Ze zorgde er ook voor dat ze afspraken met collega’s kreeg om te bespreken
hoe zij hun taken aanpakken.

Reflectie: In het werkveld stap ik makkelijk op iemand af (zelf het contact 
beginnen) en neem ik daar ook de leiding in. Hiermee toon ik inzet en wil.

• Sociaal + Leergierig:
- “Samantha heeft grote interesse getoond in haar collega’s tijdens de  

stageperiode. Ze heeft een sterke interne motivatie om erachter te komen 
wat een ieders rol is in het bedrijf en vraagt hier ook naar.

- ”Ze regelde gesprekken om uit te zoeken hoe bijvoorbeeld onze senior  
artdirector aan zijn inspiratie kwam.

-  “Ze heeft in haar stageperiode veel geleerd, ook door middel van het volgen 
van tutorials.

Reflectie: Gedurende mijn studie tijd, ben ik er achtergekomen dat ik een echte 
teamspeler ben. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mijn collega’s, dit is volgens 
mijn ervaring de juiste basis. Door gebrek aan begeleiding ben ik veel tutorials 
gaan volgen, zodat ik hierdoor alsnog mijn leerdoelen heb kunnen behalen.

• Technologische Vaardigheden:
- “Een voorbeeld waarin ze is gegroeid: Ze weet bijvoorbeeld nu hoe ze  

woorden kan afbreken waardoor je mooie tekstkolommen creëert.”
-  “Ik zie in haar werk dat ze nu meer weet van de Adobe programma’s. Ik denk 

wel dat ze nog veel meer kan leren.”
Reflectie: De reden waarom ik mijzelf 2 sterren extra heb gegeven is, omdat 
mijn vaardigheden in elk Adobe programma zijn gegroeid. Dit zie ik bijv. enorm 
terug in mijn gemaakte ‘Reflectie Verslag’ in Wordpress. Niet alleen zijn mijn 
technische vaardigheden verbeterd, maar ook zeker op conceptueel gebied. 

• Onderzoeken:
-  “Ze kan wel meer onderzoek doen bij het starten van opdrachten. 

Voorbeeld: Ze heeft meegewerkt en schaduw opdrachten gedaan, voor  
de personeelsbladen van Croonwolder&dros en Perfetti Van Melle. Ik vind 
dat ze toendertijd weinig onderzoek had gedaan naar het stramien.  
Hoe worden de artikelen opzet? Wat is de hiërarchie van het artikel; heading, 
inleiding, broodtekst, inzetjes, etc?

Reflectie: Ik ben het eens met Guido. Zijn voorbeeld, gebeurde in mijn eerste 
weken van stage. Dus ik geef zeker toe dat ruimte voor verbetering hiervoor 
sterk nodig is. Echter heb ik dit wel later tijdens mijn stage deels bewezen.  
Guido:”Je ziet wel verschil in begin- en eindfase. Ze heeft daarin stappen  

gemaakt. Ze kijkt nu meer naar kleuren, leXertypes en vorm.“ 

• Vrije opdrachten:
-  “Samantha kan erg goed werken binnen strakke kaders. Je zou haar daarin  

een perfectionist kunnen noemen. Zij zou nog kunnen groeien in haar vrijheid 
om nieuwe dingen te proberen. We raden haar aan om wat vaker buiten 
haar comfort zone te treden.

Reflectie: Door vrije opdrachten te krijgen tijdens mijn beginperiode, ben ik 
mijzelf enorm hard tegengekomen. Wat achteraf super waardevol is. Want nu 
weet ik dat mijn grote kracht het vormgeven is (DTP) en meedenken leuk vind.

Guido: “Ik denk dat Samantha een keuze moet maken/richting moet kiezen.” 


