
Na een aantal weken op stage zal er een 

terugkomdag op school zijn. De bedoeling 

is om met zijn allen te lunchen, als iedereen 

iets te eten of te drinken meeneemt  dan 

hebben we een totaal “buffet” Dus leef je uit 

met iets zelf te maken! We gaan eerst met 

elkaar bijpraten, en ervaringen uitwisselen. 

Wat gaan we bespreken
- verhalen uit wisselen

- leermomenten delen

- uren registratie 

- PAP ondertekend en uitgeprint meenemen 

- functioneringsgesprek

- afspraak stagebezoek plannen

- een aanloop naar de volgende stage

- wensen/ voorkeur aangeven voor volgende stage

- stageverslag maken

optioneel
- beoordeling stageverslag uit eerste periode

- speeddaten en ervaringen uitwisselen met 3e jaars

Tip
Houd je mail in de gaten. Mochten er dingen 

zijn betreft nieuwe stage of sollicitaties houd je 

stagedocent op de hoogte en laat het tijdig weten.

Dat is echt belangrijk om verwarring te voorkomen.



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. Doe dit voor de terugkomdag. 

Zodat het uitgeprint aan de 3e of 2e jaars gegeven 

kan worden.

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 2 dagen voor de 
terugkomdag is gerealiseerd.

Voor mijn tweede stage loop ik stage bij een 

fotogra�e studio, ze doen vooral product en 

sfeer fotogra�e. Af en toe doen ze ook op locatie 

shooten. Ook hebben ze een eigen bedrijf naast 

CLICKS. 

Studio CLICKS is een studio die is opgericht door Tessa en 
Kimberly. Samen werken ze bij een andere studio, Studio 
Linkshandig, die eigenaar stopte er opeens mee en Tessa 
en Kimberly vonden het zonde om al de contacten ver-
loren te laten gaan. Dus ze zijn voor zichzelf begonnen en 
veel klanten over genomen. 

De studio is gevestigt in Amsterdam, Bos en Lommer. Ze 
zitten in een oud school gebouw voor nu maar eigenlijk 
is dat al te klein voor alle spullen. Elke week krijgen ze 
veel dozen, meestal vol met kleding maar ze maken van 
zo veel verschillende producten. Ook tassen, schoenen, 
sieraden, �etsen, surfborden en nog zo veel meer. 

Op locatie
Laatst hadden we een shoot op locatie. De shoot was 
voor Bandoo, een nieuw onderbroeken merk wat ge-
maakt wordt van bamboo, ook verkomen ze sokken en 
t-shirts.

Ter voorbereiding moest ik een paar moodboards maken 
met ideeen voor foto’s, hoe we de producten mooi op de 
foto konden zetten en de hotel kamers bekijken online 
zodat we al wisten hoe de kamers er uit zouden zien.

De shoot was in een Van Der Valk in Tillburg. Het was een 
hele leuke dag, de mannen voor wie wij het deden waren 
aardig en hadden zelf ook leuke ideeen en samen hebben 
heel veel goeie foto’s gemaakt.

Product fotografie
Product fotogra�e is wat ze vooral doen. Maakt niet uit 
wat voor producten ze doen van alles. En het meeste 
daarvan is dan ook kleding. Kleding fotograferen doen 
we meestal op pop maakt niet uit of het mannen of 
vrouwen kleding is. Kinder kleding doen we vaak plat op 
tafel, soms wilt de klant dat ook voor volwassen kleding. 
Meestal is kleding heel makkelijk te fotograferen. 

Laatst hebben we ook gefotografeert voor een bedrijf dat 
allemaal producten ontwikkelt voor Heiniken en Gillette, 
XL Concepts. De foto’s die wij maken voor hun gebruiken 
zij ook voor hun portfolio en ook voor op de website. 

Sfeer
De sfeer is heel leuk, we hebben muziek op drinken 
elke ochten thee en lunchen elke dag met zijn drieen. 
We kijken altijd Hollands Next Topmodel als er weer 
een nieuwe a�evering is. Het voelt niet eens echt als 
werk/stage. Tessa en Kimberly zijn zelf ook nog jong 
en we hebben een beetje dezelfde humor en smaak 
in dingen. Daardoor is het nog leuker. 
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M ED IACO LLEG E A MS T ER DA M O PLEI D I N G R U I M T ELI J K VO R M G E V EN

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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