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Lesopdracht 1

Uit het eerste onderzoek wat ik heb gedaan is
gekomen dat bij mij rood en geel het meesten
naar voren zijn gekomen. Bij rood kan ik me er
heel goed in vinden waarom dit bij mij past. Ik
ben namelijk resultaatgericht en als ik ergens
voor ga wil ik dit tot een goed einde kunnen

brengen. Geel kwam bij mij het hoogste uit en
gaat om creatief zijn. Ik ben graag creatief en
kan dit op verschillende vlakken uiten. Daarna
kwam er groen uit wat gaat om mensgericht
werken. Ik wil graag rekening houden met mensen en mensen helpen.

Bij het tweede onderzoek kwam uit dat ik het
typ kunstenaar was. Zo op het eerste gezicht
vond ik het een beetje een vreemde bena-

ming. Maar toen ik de rest van de informatie las
begreep ik hem. Het gaat om mijn creativiteit en
het in oplossingen willen denken.
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oplossingen dus dit komt goed van pas. Ook
kwam er uit levensgenieter waar ik mezelf wel
in kan vinden. Ik ben een enthousiast persoon
maar raak inderdaad ook achter snel verveeld.
Opties open houden doe ik ook om altijd opties te hebben ook al gaat er iets fout.
Nog een aantal punten kwamen op perfectionist waar ik stuk van eigenwijsheid wil in mezelf
kan vinden en het deel dat ik mijn taken moeilijk
kan afgeven aan andere ook. Als er iets moet
gebeuren vind ik het fijn om hier zelf aan te werken om zeker te weten om dit goed gebeurt.

De laatste test die ik heb gedaan ging om de
negen enneagramtypen waar uit kon komen;
“Perfectionist”, “Helper”, “Verkoper”, “Romanticus”, “Denker”, “Vragensteller”, “Levensgenieter”,
“Bepaler” en de “Bemiddelaar”.
Uit deze test kwam dat ik een helper en levensgenieter ben met 17 punten. Daarnaast heb
ik 3 punten behaald bij perfectionist. Ik ben
wel een helper, als iemand iets niet begrijpt of
het niet helemaal lukt wil ik die persoon graag
helpen. Maar ook met persoonlijke dingen ben
ik er graag voor iemand en wil ik helpen. Ik ben
iemand die niet in problemen denk maar in
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Lesopdracht 2
Deze drie vacatures heb ik gekozen omdat
ik deze het beste bij mezelf vond passen. Als
eerste heb ik een vacaturen voor party manager gevonden. Ik wil mij zelf gaan richting op
de evenementen/ party branche. Organiseren
is een van de dingen wat ik heel leuk vind om
te doen, dit sluit daarom ook goed op elkaar
aan. Een van de functie-eisen is een enthousiaste en representatie uitstraling. In nieuwe
omgevingen ben ik altijd nieuwsgierig en enthousiast om aan een nieuwe baan/ opdracht
te beginnen. Verder vragen ze om iemand die
stressbestendig is, ik weet van mezelf dat ik niet
snel stress ervaar en anders het goed onder
controle kan houden.

De tweede vacature die ik heb gevonden is
in Deventer en is een Partymanager/ bedrijfsbeheerder horeca. Bij deze vacaturen word
duidelijk gemaakt dat je leiding zal staan over
een bepaalde groep mensen die je aanstuurt.
Op mijn werk ervaar ik dat ik het fijn en leuk vind
om leiding te staan over een bepaalde groep
mensen, mensen aansturen en zorgen dat alles
goed verloopt. In de vacature staat ook aangegeven dat er word verwacht dat je in de
weekenden beschikbaar bent. Aan dit idee
moet ik denk nog even wennen dat als ik dit als
baan wil later je vaak in het weekend aan het
werk bent.
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De derde en laatste vacature die ik heb gevonden was in Den Haag als event manager.
Ze zoeken hier iemand voor de afdeling meeting & events. Hier geven ze aan dat ze graag
een flexibele, communicatie en vooral enthousiaste event manager. Dit sluit natuurlijk super
goed op de opleiding aan die ik nu volg. Je
krijgt als event manager de kans om bijv. gala’s,
dinnerparty’s en bruiloften te organiseren. Mijn
droom is uiteindelijk om een weddingplanner te
worden en ik denk dat dit ook een hele goede stap hier naar toe is en dit dus goed bij mij
aansluit.
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Lesopdracht 3
Als planner gebruik ik de app op mijn telefoon genaamd Weekcall. Je kunt je weergave
zetten op een dag, week en een maand. Ik
vind het altijd fijn om er gebruik van te maken
op de weergave maand zodat ik een duidelijk overzicht over heb. Ik zet in deze agenda
afspraken zoals school, werk en prive dingen.
Om deze uitelkaar te houden maak ik gebruik
van verschillende kleuren zoals werken (Jumbo) Geel en school (Fontys) paars. Belangrijke
dingen markeer ik met de kleur rood zodat ik
dit niet vergeet. Ook kan je meldingen instellen
op verschillende momenten zoals 1 dag van
te voren 1 week van te vuur of een 1 uur van
te voren. Zodat je een melding krijgt en dit niet
kan vergeten.
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Lesopdracht 4
Feedback formulier

Datum:

Beoordelaar:

Onvoldoende

1

Voldoende

2

Student:

Goed

3

Niet van toepassing

4

De student heeft een actieve houding
1

2

3

4

3

4

De student toont goede inzet
1

2

De student houd zich aan de gemaakte afspraken
1

2

3

4

De student toont respect voor de meningen van andere
1

2

3

4

3

4

De student is productief
1

2

De student heeft genoeg kennis van het vak
1

2

3

4

Opmerkingen

Het feedback formulier heb ik gemaakt in Indesign en heb ik gebaseerd op vragen die op
mijn vorige opleiding ook werden gevraagd
aan mijn stage begeleiders. Ik zal mijn feedback
formulieren verwerken bij mijn producten in mijn
document.
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Lesopdracht 5

Voor mijn reflectie model wil ik grebruik maken
van de Starr methode deze heb ik mijn vorige
studie ook veel gebuikt en ik vind dit een fijne
manier.

heb het maximale uit mijn P uren gehaald. Voor
mijn P uren heb ik dit gedaan door veel te
netwerken en dingen zoals de ACI chilling room
goed in de gaten gehouden. Hier door heb ik
een aantal gave opdrachten mogen doen.
Resultaat: Is een fijne eerste periode op
school alles goed kunnen bij houden en kunnen
doen.
Reflectie: Ik heb mezelf er toe gezet om dingen optijd op te pakken en te doen dit laat mij
zien dat dit een goede aanpak is voor ook de
volgende periode.

Situatie: Deze periode was de eerste periode
van mijn nieuwe studie aan het fontys (communicatie). We hebben 7 lesweken gehad me
verschillende vakken.
Taak: Mijn doel is om alle colleges bij te wonen
en het maximale halen te halen uit de colleges
en mijn P uren.
Acties: Ik heb al de colleges bij gewoond en
13

P- uren - bootcamp
Donderdag 5 september
We hebben deze dag met de gehele klas een
aantal workshops mogen volgen.
In ronde 1 zijn we naar de workshop pitchen
geweest dit was op de locatie de Boemel. Hier
hebben we onze mede studenten naar mijn
mening beter leren kennen.

Ronde 2 hadden we een workshop in opdrachtgevers werven. Dit was in de smederij.
Wegens een een miscommunicatie was hier
helaas geen spreker. Desondanks hebben wij
geprobeerd er het beste van te maken door
de klas wat beter te leren kennen door middel
van een spel.
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Tenslotte hadden we in ronde 3 in bank 15
een workshop over LinkedIn. Hier hebben we
een eigen pagina aangemaakt en kregen wij
hier feedback op. Hoe wij nog dingen konden
aanpassen en verbeteren om een goed beeld
van je zelf neer te zetten.
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P- uren - organisatie feest
Video is er bij aangeleverd.

Resultaat:
Het is een geslaagd feest geweest iedereen
heeft het naar zijn zin gehad en heb positieve
feedback hier over gehad. De lasergame set
is er eentijdje mee gestopt en uiteindelijk is dit
allemaal goed opgelost.

Reflectie en mijn feedback.
Situatie:
Organisatie personeelsfeest Jumbo met als opdracht gever mijn filiaal manager Toine de Kok.
Taak:
Mijn taak was om te zorgen voor feest met een
groepsactiviteit/ teambuilding. Verder moest
iedereen van de jumbo op de hoogte gesteld
worden dat ze zich konden inschrijven en heb ik
de avond zelf er voor gezorgd dat alles goed
verliep.

Reflectie:
Van Toine heb ik nog een feedback formulier
terug gekregen met een aantal dingen waar
ik volgende keer beter op zou kunnen gaan letten. Ik ben zonder dat ik een budget ben aan
de slag met ideeën en heb dit toen voorgelegd aan Toine. Hij is mijn opdrachtgever geweest en geeft aan dat hij dit liever in een andere volgorde had zien gebeuren. Verder had
in de communicatie beter kunnen schakelen
naar de collega’s toe. Door omstandigheden
van schooldagen ben ik hier niet genoeg aan
toe gekomen. Dit is zeker iets wat ik volgende
keer beter wil oppakken door dit bijvoorbeeld
van te voren beter te plannen.

Acties:
Wat heb ik hier voor gedaan, ik heb meerdere
keren samen gezeten met Toine om dingen te
kunnen bespreken en te brainstormen. Ik heb
een gesprek gehad met iemand die een pand
beheert en met verschillende mensen contact
gehad voor het lasergamen. Ik heb een poster
gemaakt voor de aankondiging en heb de
collega’s op de hoogte gebracht.
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Feedback formulier

Datum:

Beoordelaar: T de Kok

Onvoldoende

1

Voldoende

2

Goed

3

Niet van toepassing

4

Student:

Quinty van Domburg

31-10-2019

De student heeft een actieve houding
1

2

3

4

3

4

De student toont goede inzet
1

2

De student houd zich aan de gemaakte afspraken
1

2

3

4

De student toont respect voor de meningen van andere
1

2

3

4

3

4

De student is productief
1

2

De student heeft genoeg kennis van het vak
1

2

3

4

Opmerkingen

Quinty heeft de opdracht erg goed opgepakt en een erg leuke personeelsavond
georganiseerd voor de Jumbo. Er is een grote opkomst geweest wat aangeeft dat de
inhoud van de avond bij de doelgroep past.

Verbeterpunt:
Vooraf eerst bepalen wat de uitgifte mogen zijn i.p.v. aan de slag gaan zonder dat men
weet wat er uitgegeven kan worden.
Ga te werk vanuit een plan waar alles concreet benoemd staat met tijdslijn. (draaiboek)
Er zijn in de laatste week veel vragen gekomen over de informatie van deze avond,
mogelijk had je een groepsapp kunnen aanmaken waar de informatie op tijd en concreet
gedeeld had kunnen worden.
TOP gedaan Quinty!
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P- uren - Pathe fotografie

Photo reportage by Quinty van Domburg
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Feedback formulier

Datum: 25-10-2019

Beoordelaar:

Onvoldoende

1

Voldoende

2

Student:

Goed

3

Niet van toepassing

4

Naomi Dominicus
Stagiaire Theater Pathé Tilburg
Quinty van Domburg

De student heeft een actieve houding
1

2

3

4

3

4

De student toont goede inzet
1

2

De student houd zich aan de gemaakte afspraken
1

2

3

4

De student toont respect voor de meningen van andere
1

2

3

4

3

4

De student is productief
1

2

De student heeft genoeg kennis van het vak
1

2

3

4

Opmerkingen
Quinty heeft op donderdag 3 oktober 2019 tijdens de allereerste All Stars Night in Pathé Tilburg
foto’s gemaakt van het evenement. De All Stars Night was een avond exclusief voor de trouwste
bezoekers van Pathé Tilburg. Deze exclusiviteit uitte zich onder andere in het rode loper moment
voor de gasten.
Quinty werd hier extra uitgedaagd door te moeten filteren tussen ‘normale’ bezoekers en de
bezoekers voor het evenement. Tevens werd van haar verwacht dat ze een proactieve houding aan
zou nemen om bezoekers uit te nodigen te poseren bij het rode loper moment en zelfstandig (na een
briefing) te werk kon gaan.
Tijdens de All Stars Night heeft Quinty laten zien enthousiast te zijn over het vak en dat ze hier ook
ruimvoldoende kennis en inzicht over bezit. Ze was ruim op tijd aanwezig en duidelijk in de afspraken
die we maakten (en kwam deze ook na). Quinty zou nog kunnen groeien in haar proactieve houding,
waarmee automatisch haar productiviteit ook zal stijgen. De bioscoopwereld is uiteraard een vak
apart op het gebied van evenementen hosten vanwege het normale filmprogramma wat gewoon
doorloopt naast het evenement. Doordat ‘normale’ filmbezoekers en de bezoekers van het
evenement door elkaar kunnen lopen is een proactieve houding hierin extra belangrijk.
Al met al, ben ik van mening dat dit een leerzame ervaring voor Quinty is geweest, maar dat ze
desalniettemin ruimvoldoende heeft gepresteerd. De avond verliep soepel, ze kon gewoon
zelfstandig aan het werk en de foto’s zijn goed gelukt.
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P- uren - Release defqon
4 november 2019- release power hour
Defqon 1. van Q Dance

De overige stages zijn:
•
UV euphoric hardstyle
•
GOLD early rave / millennium hard		
core
•
MAGENTA early hardstyle / hardstyle
classics
•
WHITE freestyle
•
INDIGO extra raw hardstyle
•
SIlVER industrial hardcore
•
PURPLE talent hardstyle
•
YELLOW frenchcore / uptempo / 		
terror

Wat is Defqon voor festival en wat gebeurt
precies tijdens het power hour? Door middel van deze dag en mijn onderzoek wil ik
dit gaan ondervinden. Dankzij Marko heb ik
de kans gekregen deze avond mogen mee
maken. Tijdens deze avond en mijn onderzoek ben ik op een aantal nieuwe dingen
gekomen die ik niet wist over deze industrie.
In dit verslag wil ik een aantal dingen schrijven;
Wat is het verschil tussen de verschillende stages op het festival? Hoe is het afgelopen jaar
op Defqon 2019 er aan toe gegaan? Hoe is
Power hour ontstaan? Wie zijn de mc’s van powerhour? En tot slot wil ik nog wat vertellen over
mijn ervaringen de avond zelf.

Hoe is het afgelopen jaar op Defqon 2019
er aan toe gegaan?
Afgelopen jaar was het alweer de 17e editie
van Defqon. 1 Weekend festival. Defqon is het
grootste dance-evenement van Nederland. Dit
jaar hebben ze een bezoekers aantal gehad
van 78.000. Deze bezoekers zijn van over de
hele wereld gekomen met maar liefst uit 110
verschillende landen.
Voor het festival hebben ze iets nieuws bedacht namelijk ‘The Release’. Dit is uitgezonden
op Youtube en is 27 februari 2019 uitgekomen.
Tijdens deze release hebben ze alles wat je
moet weten over Defqon 2019 bekendgemaakt zoals, De complete line-up en de volledige Anthem (Die dit jaar gemaakt is door
KELTEK, Phutute Noize en Sefa), kaartenverkoop en registratie informatie en interviews met
verschillende artiesten en DJ’s.

Wat is het verschil tussen de verschillende
stages op het festival?
Over de blue, black and red stage word het
meeste gepraat dit zijn namelijke de grootste
stages op het festival.
•
RED is de mainstage en word er voornamelijke hardstyle gedraaid. Bij de MainStage
is aan het einde van de zaterdag ook de
grootte afsluiter (The endshow). Op deze stage
treden de grootste artiesten op zoals wildstylez
en code black.
•
BLUE is een indoor stage waar voornamelijk raw en hardstyle word gedraaid. Op
zondag zal de blue stage veranderen in een
‘party paradise’. DJ’s zoals Mark with a K en
Ransom komen hier dan optreden.

Dit jaar tijdens Power Hour waren er meer dan
340 acts en hadden ze een stuntshow van The
Flying Bulls van Red Bull.
Hoe is Power hour ontstaan?

•
BLACK is ook een indoor stage waar
voornamelijk hardcode word gedraaid door
DJ’s zoals Sefa en Angerfist.

Ik citeer - Het Q-dance team ging op zoek
naar een nieuw fenomeen dat overdag kon
plaatsvinden. “Wat nou als we dat principe
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eens vertalen naar een show overdag en er
een wat langere show van maken? Dus we
nemen echt een volledig uur de regie over. Het
is een soort ‘rush’ of een muziek marathon waar
je gewoon head first ingaat en waarna je écht
even bij moet komen. We nemen je mee door
een jungle van verschillende stijlen en artiesten waar wij vervolgens ons showprincipe op
los laten. Vanuit dat principe is Power Hour is
ontstaan.” https://www.hardnews.nl/in-gesprekmet-het-team-achter-power-hour-de-inspiratieis-voor-ons-nog-lang-niet-op/

met de trein gerezen naar Amsterdam om in
Amsterdam vervolgens de metro te pakken naar
de Q-Dance studio. Eenmaal bij de studio zijn
aangekomen waren er 2 verschillende ingangen. 1 ingang was bedoeld voor de gastenlijst
en de andere ingang voor de mensen die een
kaartje hadden gekocht. Bij de gastenlijst ingang zijn wij naar binnen gegaan en was alles
goed geregeld. Er stonden een aantal mensen
waarom iemand die checkte of je op de gastenlijst stond en je legitimatie. Daarnaast stond
een beveiliger die eventueel je tas controleerde.

Tijdens de power hour zijn er 200 momenten
waarop er iets gebeurt. Voorbeelden hier va
zijn acts, vuurwerk, confetti of inflatables. Bij de
inflatables worden rond de 10.000 en 20.00
inflatables het publiek in gegooid. Dit alles is
natuurlijk een behoorlijke uitdaging voor de
regie. Tijdens deze show worden er 60 minuten
het maximale verwacht van ongeveer 150 man
die alles op alles zetten om de show tot een
spektakel te krijgen.

Toen we naar binnen mochten had je de optie
om een kluisje te huren om hier in je jas en eventueel tassen in te stoppen. Je had hier de optie
om te pinnen en contant te betalen. (Dit gelde
het zelfde voor het halen van drinken)
Het event had 2 verschillende ruimtes, de 1ste
ruimte was een grote zaal met een bar aan
de zijkant. Achter in de zaal stond een redelijk
podium. De andere ruimte was iets kleiner maar
was helemaal aangekleed naar het Power Hour
thema. Lekker gek iedereen kon zich verkleden
in verschillende grappige outfits en in de zaal
vond je overal inflatables. Hier was ook een DJ
aan het draaien. Om 22:00 begon de release
van de video iedereen kwam samen in de
grootte zaal en de MC Deepack was hier bij
aanwezig. Hij deed een praatje en kondigde
de video aan. Tussen 22:00 en 23:00 lieten ze
voor het eerst de video van Power Hour 2019
zien en maakte ze er één groot feest van.
Het resultaat van mijn onderzoek en mijn dag bij
de release heeft mij laten inzien dat een festival
veel meer is als het weekend zelf. Er gaat nog
veel meer aan vooraf en achteraf als ik had
verwacht.

Wie zijn de mc’s van powerhour?
De MC’s van Power Hour zijn MC Villain en Frank
Pechler van het duo Deepack.
MC Villain is even song writer en MC. Frank
Pechler staat meer bekend uit het duo
Deepack. Deepak was een van de eerste Nederlandse hardsyle acts/duo’s.
De MC’s zorgen voor een connectie tussen de
DJ en het publiek. De muziek is hun passie. Ze
hebben het gevoel dat door Hardstyle mensen connectie krijgen met mensen over de hele
wereld.
Mijn dag bij de Power Hour release.
Via Marko hebben ik een aantal dagen van
te voren een link ontvangen waar in je je gegevens moest invullen om een vervolgens een
QR-code te kunnen ontvangen voor jou gastenlijst ticket.
Na ons laatste college zijn Marko, Mart en ik
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P- uren - ADE
Mijn vrijwilligers ervaring bij ADE

en spreek ruimte. Ik kreeg de taak om bij de
ingang te gaan staan met de inschrijflijsten van
de workshops. Per workshop konden 40 mensen
in de zaal. Na dat de bezoekers welkom waren
geheten bij de ingang en hun bandje hadden laten zien of een kaartje hadden gekocht
konden de blauwe en zilveren bandjes zich
inschrijven bij mij. De bezoekers met de gele
bandjes mocht ik uitleggen dat als er plekken
over bleven ze de workshop alsnog konden bij
wonen. Dit was voornamelijk in het Engels omdat
er veel internationale bezoekers waren. Dit was
voor mij een grootte leer om mijn Engels te verbeteren. Je moet een beetje uit je comfort zone
komen en dat vond ik fijn om te doen.

Deze periode heb ik als vrijwilliger mogen helpen op ADE. Via school hebben wij een mail
gekregen om ons hier voor aan te melden. Hier
uit heb ik een mailtje terug gekregen dat ze
me graag wilde uitnodigen om de zaterdag te
komen helpen. Mijn locatie was Brakke Grond.
Ik zou hier als Hostess G4 staan en zou daar
verdere uitleg over krijgen op de dag zelf.
Het was 19 oktober 2019 en werd verwacht
om half 10 verwacht bij Brakke Grond. Ik heb er
toen voor gezorgd dat ik iets wat uitloop tijd
had door wat eerder te gaan mocht er iets mis
gaan met het overstappen of een trein vertraging had. Eenmaal aangekomen bij de locatie
werd ik opgevangen door de locatie manager.
De locatie manager bracht mij naar de personeelsruimte waar ik mijn spullen kon neerleggen
en de andere vrijwilligers een beetje kon leren
kennen.

Na ongeveer twee en een half uur werd ik opgehaald door Salma en waren de inschrijvingen
gesloten. Ik mocht even wat gaan lunchen om
daarna op tijd terug te zijn voor de workshops
begonnen. Toen de workshops begonnen
mocht ik bij de deur gaan staan en de bezoekers die zich hadden ingeschreven naar binnen
laten op hun naam. Aan de bezoekers die zich
niet hadden ingeschreven heb ik gevraagd te
wachten tot de ingeschreven mensen binnen
waren om de overgebleven plekken daarna
weg te geven.
Tijdens de workshops mocht ik doordat het wat
rustiger was deze zelf ook bij wonen. Dit was
heel interessant want er kwamen verschillende
Dj’s uitleggen hoe zij hun muziek ontwikkelde in
verschillende programma’s.

Na ongeveer 20 minuten werden we weer opgehaald voor een rondleiding door het pand.
Om ons een uitleg te geven over wie op welke
plek zou komen te staan en zodat we genoeg
informatie hadden om bezoekers te kunnen
helpen. Om 10 begon het event, het event bij
Brakke Grond heette Soundlab. Ze hadden
een grootte zaal waar een aantal sprekers
zouden komen, een zaal waar het nieuwste van
het nieuwste stond om muziek mee te produceren en een ruimte waar ze juist een soort museum hadden gemaakt hoe ze vroeger muziek
mee deden produceren. De laatste ruimte was
de G4 ruimte waar ik mocht gaan staan.

Dit heb ik de rest van de dag mogen doen
bij de rest van de workshops. Om half 7 was
de laatste workshop voorbij en heb ik tot 7 uur
geholpen met het opruimen van de zaal.

Om 10 uur mocht ik naar G4 en maakte ik
kennis met Salma. Salma was deze dag de
floormanager van G4 en ik mocht deze dag
haar hostess zijn. De zaal G4 was een workshop

Deze dag heb ik veel kunnen werken aan mijn
Engels en heb ik een beetje mee kunnen kijken
in het leven van de organisatie/floormanager.
24

Feedback formulier

Datum:

Beoordelaar: Salma van de Ven

Onvoldoende

1

Voldoende

2

Student: Quinty van Domburg

Goed

3

Niet van toepassing

4

De student heeft een actieve houding
1

2

3

4

3

4

De student toont goede inzet
1

2

De student houd zich aan de gemaakte afspraken
1

2

3

4

De student toont respect voor de meningen van andere
1

2

3

4

3

4

De student is productief
1

2

De student heeft genoeg kennis van het vak
1

2

3

4

Opmerkingen
Het was erg fijn om met Quinty samen te werken. Ze deed wat er van haar gevraagd werd, zonder
twijfel. Ik was zelf redelijk druk, dus het was erg fijn dat ik op Quinty kon vertrouwen. Ze deed het
super!
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Feedback + reflectie
Feedback formulier

Datum:

Beoordelaar: Deveney Timmers

Onvoldoende

1

Voldoende

2

Student:Quinty

Goed

3

Niet van toepassing

4

De student heeft een actieve houding
1

2

3

4

3

4

De student toont goede inzet
1

2

De student houd zich aan de gemaakte afspraken
1

2

3

4

De student toont respect voor de meningen van andere
1

2

3

4

3

4

De student is productief
1

2

De student heeft genoeg kennis van het vak
1

2

3

4

Opmerkingen
Je bent altijd gezellig en leuk om bij in de klas te zitten.
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Feedback formulier

Datum: 29-10-2019

Beoordelaar: Anna Limpens

Onvoldoende

1

Voldoende

2

Student: Quinty van Domburg

Goed

3

Niet van toepassing

4

De student heeft een actieve houding
1

2

3

4

3

4

De student toont goede inzet
1

2

De student houd zich aan de gemaakte afspraken
1

2

3

4

De student toont respect voor de meningen van andere
1

2

3

4

3

4

De student is productief
1

2

De student heeft genoeg kennis van het vak
1

2

3

4

Opmerkingen
Toont veel inzet en staat ook klaar om andere te helpen, bijvoorbeeld bij Media Design.
Het is pas het begin van jet jaar, dus alle kennis heeft nog niemand. Maar je ziet wel dat er
kennis wordt opgedaan.
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Reflectie en mijn feedback van Pathe Tilburg.

Reflectie en mijn feedback van Anna Limpens.

Situatie:
Geholpen op de All stars avond van Pathe
Tilburg. Het was een exclusief evenement voor
pathe vip op 3 oktober 2019.

Situatie:
Heb aan Anna gevraagd of zij feedback wil
geven over de afgelopen periode hoe zij mij
heeft ervaren heeft op school.

Taak:
Mijn taak was om foto’s te maken van de bezoekers en van de sfeer van de avond.

Taak:
Mijn taak was natuurlijk om mij van mijn beste
kans te laten zien op school.

Acties:
Heb mij op de afgesproken tijd gemeld bij de
balie van pathe met mijn camera en flitser. Ik
heb uitleg gekregen over de opdracht en wat
er van mij verwacht werd. De avond zelf heb ik
bezoekers enthousiast aangesproken en gevraagd of ze op de foto wilde. Verder heb ik
nog een aantal sfeer foto’s gemaakt ook van
de zaal.

Acties:
Goed mee doen met groepsactiviteiten,
aanwezig zijn in de les en elkaar helpen waar
nodig.
Resultaat:
Dat mijn klasgenoten het fijn vinden dat ik inzet
toen en laat zien dat ik ze wil helpen.
Reflectie:
Ik ga door met het tonen van deze inzet en het
helpen van mijn mede studenten zodat zij dit
ook aan mij kunnen bieden waar ik het nodig
kan hebben.

Resultaat:
Het resultaat zijn een aantal al vind ik het zelf
hele gave foto’s die gebruikt worden voor de
facebook pagina.
Reflectie:
De feedback die ik er op terug heb gekregen
is dat ik nog kan groeien in mijn proactieve
houding. Ik vond het lastig om bezoekers aan
te spreken omdat het inderdaad lastig te zien
was wie er voor welke voorstelling kwam. Ik moet
mezelf meer toe zetten om dit te doen.
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Bijlagen
Logboek
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Projectplan 1

PROJECTPLAN FORMULIER
Naam student: Quinty van Domburg
Studentnummer:
Opleiding: CO
Naam project: Personeelsfeest Jumbo

WAT GA JE DOEN
Omschrijving project – contactgegevens
Wat: Personeelsfeest organiseren van Jumbo
Waar: Jumbo/ Thuis/ Locatie
Wanneer: 2 september t/m 6 oktober
Projectduur: 20 uur
Opdracht: Organiseren van het feest
Contactpersoon: T de Kok
Functie: Filiaal manager
Contact: T de Kok – oos@jumbo.com

WAAROM GA JE DAT DOEN
Motivatie

Mijn interesse ligt op het gebied van plannen en organiseren van bijvoorbeeld feesten en
evenementen. Dit feest organiseren is daarom voor mij een goede leer. Ik kan leren van wat er
allemaal geregeld moet worden en met wie je allemaal in contact komt in de weg naar het feest
toe.

WAT GA JE OPLEVEREN
Product

Als product wil ik een vlog/ video op gaan nemen met uitleg hoe ik te werk ben gegaan om het
feest te organisatie. Verder wil ik daar ook mijn verbeter punten in gaan verwerken en de
feedback die ik heb gekregen.

BEWIJS
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Projectplan 2

PROJECTPLAN FORMULIER
Naam student: Quinty van Domburg
Studentnummer:
Opleiding: CO
Naam project: Pathe Tilburg

WAT GA JE DOEN
Omschrijving project – contactgegevens
Wat: Foto’s maken bij de allstars avond
Waar: Pathe Tilburg
Wanneer: 3 oktober 2019
Projectduur: 10 uur
Opdracht: Fotografie
Contactpersoon: Naomi Dominicus
Functie: Werknemer Pathe
Contact: Naomi.dominicus@pathe.nl

WAAROM GA JE DAT DOEN
Motivatie

Deze kans heb ik gekregen toen ik een berichtje zag staan op de ACI Facebook pagina. Ik heb al
wel wat ervaring met fotografie maar heb nog nooit op een evenement gestaan om foto’s te
mogen maken. Op deze manier wil ik ervaring op doen hoe dit in zijn werk gaat en wie je te
maken gaat hebben en wat ze van je verwachten.

WAT GA JE OPLEVEREN
Product

Voor dit project wil ik graag een fotoreportage aanleveren. Ik denk dat het beste aansluit op de
opdracht die ik ga maken. De foto’s worden voor Pathe achteraf ook bewerkt en verstuurd via
wetransfer. Als er dan eventueel nog opmerking aan zijn zal ik deze verwerken en zal ik de foto’s
opnieuw versturen.

BEWIJS
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Projectplan 3

PROJECTPLAN FORMULIER
Naam student: Quinty van Domburg
Studentnummer:
Opleiding: CO
Naam project: Release Power Hour

WAT GA JE DOEN
Omschrijving project – contactgegevens
Wat: Release power Hour – Defqon 1
Waar: Amsterdam Q Dance studio
Wanneer: 4 november
Projectduur: 12 uur
Opdracht: Release Power Hour bijwonen/ verslag
Contactpersoon: Q Dance – Marko Knol
Functie: Fotograaf voor Q Dance
Contact: Marko Knol

WAAROM GA JE DAT DOEN
Motivatie

Met dit project ligt mijn motivatie vooral bij de festival branche. Ik ben altijd al geïnteresseerd
geweest in de festival branche vooral in het genre Hardstyle/ hardcore. Toen er in de klassen app
door Marko gevraagd was of iemand interesse had om mee te gaan naar dit evenement en wat
meer over te komen weten hier over heb ik hier meteen ja op gezegd.

WAT GA JE OPLEVEREN
Product

Als product ga ik opleveren een verslag over wat ik heb gezien en wat mij is opgevallen. Over
mijn eigen ervaringen op het gebied van dit evenement.

BEWIJS
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Projectplan 4

PROJECTPLAN FORMULIER
Naam student: Quinty van Domburg
Studentnummer:
Opleiding: CO
Naam project: Personeelsfeest Jumbo

WAT GA JE DOEN
Omschrijving project – contactgegevens
Wat: ADE – vrijwilliger
Waar: ADE Brakke Grond
Wanneer: 19 oktober 2019
Projectduur: 16 uur
Opdracht: Hostess G4
Contactpersoon: Salma van de Ven/ Lisa & Melissa
Functie: Floormanager G4
Contact: Salma van de Ven Salma-vandeven@hotmail.com

WAAROM GA JE DAT DOEN
Motivatie
In de eerste week van school tijdens de bootcamp hebben wij een presentatie gekregen over
ADE en dat je hier kon gaan werken als vrijwilliger via school. Hiervoor moest je aanmelden en
de eerste 30 zouden hier voor uitgekozen worden. Door de presentatie ben ik super enthousiast
geworden en heb ik me meteen aangemeld. In het spreken van Engels ben ik altijd nog een
beetje terug houdend en ik hoop dat op deze manier ook beter onder de knie te krijgen.

WAT GA JE OPLEVEREN
Product

Als product ga ik een verslag maken. Het verslag zou gaan over wat ik deze dag heb gedaan,
waar ik moest zijn, hoe ik begeleid ben en wat ik hier heb geleerd.

BEWIJS
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