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1e stageperiode



Opdracht Journaal

Deze journal bevat de volgende onderdelen:
- A4 opmaak met titel

- Foto van jou op je werkplek 

- Tekst over je werkplek, werkzaamheden ect.

- Tekst over collega’s, werksfeer etc.

- Tekst over ambitie en leerdoelen

- logo stage bedrijf

De journal als PDF op te sturen na je stagebegeleider voor 

de terugkomdag. Deze dienen voor het speeddaten op de 

terugkomdag.

De student communiceert met het 
stagebedrijf over de de terugkomdag.
En stuurt een mail met de journal als 
pdf naar de  stagedocenten.
Zorg dat je dat  minimaal 5 dagen voor 
de terugkomdag is gerealiseerd.

voorbeeld

Werkwijze

Gebruik het aangeleverde stramien voor het 

maken van de JOURNAL.

1  Downlaod het bestand dat je per mail 

 hebt ontvangen

2 Installeer het lettertype in je fontcatalogus.

3  Gebruik de alineastijlen en het stramien 

 voor de lay-out.

4  Mail een geoptimaliseerde pdf met de   

 bestandsnaam: journaal_student.pdf
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Na een aantal weken op stage zal er een 

terugkomdag op school of online zijn. 

De bedoeling is om met elkaar bijpraten en 

ervaringen uitwisselen. Daarnaast is het aan-

scherpen van je persoonlijk actieplan een 

onderdeel. Doelstelling is het verkrijgen van 

een proffesionele beroepshouding.

Agenda
- verhalen uit wisselen

- leermomenten delen

- stagebezoek en functioneringsgesprek

- stageverslag maken

- speeddaten met 2e of 3e jaars.

- 2e stageplek

Tip
Houd je school mail in de gaten voor de actuele in-

formatie en zorg dat je persoonlijkactie plan beschik-

baar is.

Tijdens de eerste stageperiode loop ik stage bij 

het Beekwilder stylingteam. Dit team zorg, naast 

het maken van custom bestellingen, voor de 

aankleding van de showrooms en etalages van 

het bedrijf. 

Beekwilder is gespecialiseerd in etalage en presentatiemateriaal. 
Het bedrijf verkoopt producten en diensten die je kan gebruiken 
bij het aankleden van etalages, het aankleden van je winkel en 
die je kan gebruiken voor het presenteren van producten. Naast 
dit geeft Beekwilder een aantal keer per jaar ook workshops en 
zijn er praktijkdagen waar bedrijven zich voor kunnen aanmelden. 
Hier leren zij dan in één of een aantal dagen de kneepjes van het 
vak en krijgen zij de beste tips en tricks over etaleren. 

Beekwilder heeft vier grachtenpanden in hartje Amsterdam, hier 
zitten alle showrooms, de winkel en verschillende kantoorruimtes. 
Ook is er een distributiecentrum in Diemen, waar je als stagiair 
zeker een kijkje mag nemen.  

Het team
Beekwilder heeft een aantal teams die het hele bedrijf lopende 
houden. In totaal werken er ongeveer 40 mensen in het bedrijf. 
Dit zijn onder andere de verkopers, dit team verkoopt zowel 
online als in de winkel de producten en diensten aan de klanten; 
en het marketingteam, deze zorgt voor alle communicatie via 
social media, de website en de gids. 

Het stylingteam bestaat uit een groep jonge mensen die zich 
bezig houden met het bedenken van creatieve concepten en 
productpresentaties. Naast dat elke stylist zijn eigen projecten 
heeft, werken zij ook vaak samen. Het team word geleid 
door showroommanager Maarten Slangen. Hij is ook de 
praktijkbegeleider van de Styling stagiairs. Elke week komt het 
team samen om de werkzaamheden te bespreken en te kijken 
welke belangrijke evenementen op de planning staan.

Stage 
Het stylingteam heeft elk half jaar twee stagiairs. Als stagiair 
krijg je een aantal vaste taken, een van deze taken is de 
showroomronde. Elke ochtend moeten alle showrooms gecheckt 
worden, je kijkt of alles stofvrij is en of alles nog staat zoals het 
hoort. Als een van de spots het niet meer doen moet je deze 
vervangen. 

Daarnaast werk je nauw samen met de stylisten, je mag 
meehelpen met het aankleden van de showrooms en je helpt 
met het maken van custom bestellingen. Hiervoor moet je ook 
producten vanuit het distributiecentrum kunnen laten overkomen. 
Je krijgt je eigen inlog en leert hoe je met het programma iMuis 
om moet gaan. Op dit programma kan je producten afroepen, 
aanleveren, prijskaartjes maken en nog veel meer. Ook ga je aan 
de slag met Adobe InDesign en Photoshop. Hiermee maak je 
onder andere schetsen voor showrooms en etalages.

De sfeer 
Elke donderdag maken twee medewerkers van het bedrijf een 
lunch klaar. Iedere week van een andere afdeling. Ook de 
stagiairs mogen dit doen, ik heb samen met de andere stagiaire 
in de eerste week van de stageperiode de lunch georganiseerd. 
Hiervoor is een vast budget vastgesteld, het geld haal je op bij 
de administratie. Elke eerste vrijdag van de maand is er een 
borrel. Hier mogen ook klanten en andere mensen van buiten 
het bedrijf bij zijn. 
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