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SNOW DONUTS

Let’s go!



 "A graphic & 
     branding 
         addict,

based in Amersfoort. Always carries her creativity 

with her. Is the happiest while traveling around 

the world. Loves photography, nature, playing 

volleyball & to see other people happy."



Design 
that 

connects
Snow Donuts; hèt ontwerpbureau gericht op grafisch ontwerp, branding en packaging 

en ik hebben een match. Sinds ik mijn minor ‘Art Direction & Graphic Design - Brand 

Design’ aan de Nuova Academie di Belle Arti in Milaan afrondde weet ik heel zeker 

dat ik met grafisch ontwerp, branding en packaging bezig wil zijn. Mijn stageperiode 

bij Snow Donuts was van 14 September 2020 tot en met 18 December 2020. 

Ik kon niet wachten om mijn ervaring in de praktijk te brengen en (nog) meer te 

leren en te onderzoeken over mijn eigen capaciteiten, wensen en ambities voor in 

de toekomst. Vol enthousiasme en met hoge verwachtingen ben ik gestart bij Snow 

Donuts. Gezien de omstandigheden werk ik vanaf dag 1 noodgedwongen vanuit huis. 

Iedere ochtend startten we de dag met een meeting om de projecten/opdrachten 

te verdelen en om elkaar bij te praten over onze weekenden, thuiswerkplekken 

en verbouwingen. De communicatie tijdens de ochtendmeeting verliep via het 

programma Discord en geplande brainstormsessies werden georganiseerd in het 

programma Miro. Hieronder lees je hoe mijn stage periode is verlopen. Voor nu zit 

mijn stageperiode erop. Ik heb gewerkt met fijne collega’s en veel geleerd.



Wij zijn een internationaal team van brand-loving ontwerpers en 

strategen met een passie voor het creëren van uitzonderlijke merken. 

Wij zijn sterk in merk én verpakkingsontwerp en dragen bij aan de 

(her)ontwikkeling van de merkpositionering en ‘brand awareness’ 

van de meest uiteenlopende merken. Naast het merkontwerp en de 

ontwikkeling van structurele en grafische verpakkingen creëren we ook 

merknamen en productnamen die aansluiten bij de merkidentiteit van 

onze opdrachtgevers. Het gehele proces van merknaam, merkuitstraling,  

identiteit, verpakking tot campagne en promotie kunnen we van A to Z 

verzorgen. 

Wij combineren bewezen merkstrategieën met een gezonde dosis 

intuïtie en jarenlange ervaring in het ontwerpen van merken en 

verpakkingen.  Onze native aanpak laat ons belangrijke, verborgen 

elementen ontdekken die intrinsiek verbonden zijn aan jouw merk. Wij 

zien deze elementen als een kans om een nog sterker merk te maken.

Bij Snow Donuts werken 6 vaste werknemers: de Strategy Director, 

Creative Director, Project- / Office Manager, 2 Senior Brand- and 

Packaging Designers en 2 stagiair(e)s.





Wishful thinking
         & reality check

Ik vind het heerlijk om tussen professionals in de praktijk mijn bijdrage te leveren, 

mijn mannetje te staan, als volwaardige kracht te worden gezien, uitdagingen te 

hebben, fouten te mogen maken en complimenten te krijgen.

Als je heel veel wilt gaan leren dan moet het natuurlijk nog wel passen in je tijd 

en situatie. En in mijn geval passen bij de mogelijkheden die er bij Snow Donuts 

zijn. Dat bleek geen probleem want ik kon zelfs nog meer leren dan dat ik van te 

voren had gedacht. Collega’s bij Snow Donuts waren flexibel en ik ook dus veel 

leerdoelen zijn gerealiseerd, enkele bijgesteld en alles bij elkaar heb ik zoveel kunnen 

en mogen leren. Samengevat zijn de verschillen tussen vooraf gestelde doelen 

en de gerealiseerde werkelijkheid; meer eigen projecten en daarbij behorende 

verantwoordelijkheden, werken vanuit een meer praktijkgerichte insteek en minder 

theoretisch en meer bedrijfseigen processen en minder algemeen toepasbaar. 



Het deelnemen aan alle stappen van het bedrijfseigen ontwerpproces 

binnen een grafisch, branding en packaging bureau. Van de eerste 

brainstorm tot het opleveren van het eindproduct. 

Hoofd
          doel



INFORMATION
ANALYSIS

MASTER
DESIGN

MARKETING
STRATEGY

VARIATION
DESIGN

IDEA
CONCEPT

PRODUCTION
AFTERSALES

CREATION

REALIZATION
De onderzoeksmethode van Snow Donuts in het 

ontwerpproces leren, toepassen, evalueren en analyseren. 



WHY = THE PURPOSE

What is your cause? What do you believe?

HOW = THE PROCESS

Specific actions taken to realize the Why

WHAT = THE RESULT

What do you do? The result of Why. Proof.

THE PURPOSE, THE PROCES, THE RESULT
WHY

HOW

WHAT

What, 
How, Why



Mijn typografische skills verbeteren door bewuster 

typografie te analyseren, kiezen en toe te passen.



Ervaring opdoen met testen op gebruikerservaring 

en kwaliteit van een ontwerp product in een grote 

omvang en een professionele omgeving.



Deelnemen aan klantcontact, acquisitie en zelfstandig 

communiceren met klanten. Waardoor ik ervaar op welke manier 

het bedrijf werft en klantcontact onderhoud.



Verschillende rollen vervullen en taken uitvoeren voor een project 

zoals onderzoek, conceptontwikkeling, promotie, fotografie, 

klantcontact, presentatie en planning. Waarbij ik samenwerk met de 

verschillende specialisten, zowel intern en extern. Binnen fotografie 

leer ik productfotografie t.b.v. promotie doeleinden online. Mijn 

focuspunten van dit leerdoel zijn: onderzoek, conceptontwikkeling, 

fotografie en promotie. 







Bij Snow Donuts heb ik volledig meegedraaid in de projecten en 

verschillende rollen en taken kunnen vervullen. Zo ben ik aanwezig 

geweest bij een gesprek met de klant, heb ik meegedaan met 

brainstormsessies en nam ik deel aan de meetings over lopende 

en aankomende opdrachten. De eerste weken nam ik vooral de 

ondersteunende rol aan en kon ik kennismaken en de bedrijfsprocessen 

leren kennen. Uiteindelijk heb ik eigen opdrachten en een groot project 

op mijn naam gekregen. In het project vervulde ik de rol van onderzoeker, 

beslisser, art director, grafisch vormgever, fotograaf en planner. 

WERKZAAMHEDEN
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Het voelt goed om verantwoordelijkheid te krijgen en te voelen, om 

te knallen binnen een team en met meerdere van het team aan een 

project/ opdracht te werken. Het (samen)werken, communiceren en 

leren via een computer scherm heb ik uiteindelijk als iets positiefs 

ervaren. Ik heb ervaren dat  het zeker mogelijk is op een prettige 

efficiënte manier. Zo kon ik aan mijn doelen werken en heb ik 

ontzettend veel geleerd.Persoonlijke
             groei



Snow 
DonutsAls ik terugkijk zie ik dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt tijdens mijn 

stage. Als ontwerper ben ik zelfverzekerder geworden. Ik paste mijn kennis 

en ervaring in de praktijk toe en boekte ook vooruitgang op technisch vlak 

kwa vaardigheden, tempo en toepassingen in bijvoorbeeld Photoshop, 

Illustrator, Miro en Discord. In totaliteit ben ik gegroeid als grafisch vormgever. 

De dynamische omgeving en de opgedane ervaring bij Snow Donuts heeft 

voor mij bevestigd dat ik zowel de dynamiek met collega’s als de dynamiek 

met opdrachtgevers een heel prettige omgeving vind om in te werken. 

Vanaf het begin kreeg ik veel vertrouwen. Dat geeft ook zelfvertrouwen en 

daardoor mocht ik snel aan veel verschillende opdrachten werken voor grote 

en vooraanstaande opdrachtgevers. Ik kreeg veel verantwoordelijkheid. 

Het vormgeven van verschillende verpakkingen heeft er bijvoorbeeld voor 

gezorgd dat ik de basisregels waar een verpakking aan moet voldoen geleerd 

heb. Betrokken worden en zijn bij totale processen heeft er toe geleidt dat ik 

tijdens de gehele stage aan individuele en aan teamopdrachten heb gewerkt.



Samengevat beschrijf ik hieronder de feedback die ik kreeg tijdens tussentijdse -en eind 

reflectiegesprekken, feedback m.b.t. projecten en opgehaalde feedback n.a.v. door mij uitgezette 

360 graden feedback formulieren aan het einde van mijn stage. 

Opvallend is dat alle collega’s/ opdrachtgevers heel positief over mij zijn kwa inzet en 

betrokkenheid, planning, leerbaarheid, communicatie en kwaliteit van werk. 

Letterlijke citaten zijn: 

“Je bent echt een team player en hebt Antonio en ik zo vaak geholpen en ondersteund 
tijdens de drukke momenten. Snel schakelen, goede communicatie en als je niet er uit 
kwam heb je het altijd netjes op tijd aangegeven aan ons.” - Jennifer Wiseman

“Thanks voor al je effort, je hebt het heel goed gedaan!” - Martijn Pabon

“Ik vind dat je samen met Marlene echt een toffe Wicky shoot geregeld en uitgevoerd hebt! 
Ik heb jullie in het diepe gegooid en het resultaat is zo tof dat Wicky jullie foto’s liever heeft 
dan die van hun prof. fotograaf. Die kun je in je zak steken!” - Helmich van Herpt

Fe
ed

ba
ck



Tussentijds ben ik vooral gestimuleerd om zo door te gaan, te blijven doen en uitvoeren en te leren van de feedback van 

externe opdrachtgevers en van de senior grafisch vormgevers.

Er is in de 360 feedback voornamelijk ‘goed’ beoordeeld en bij niet één criterium ‘slecht’ of ‘onvoldoende’. Zie bijlage 3. 

Collega’s zijn unaniem positief over mij v.w.b zelfstandig werken, samenwerken, communicatie (intern en extern) en plannen. 

Collega’s zijn het volledig eens over dat het goed zit met de mate waarin ik verantwoordelijkheid neem, doorzettingsvermogen 

toon, stressbestendig ben, mij onderzoekend opstel en zelfreflectie toepas. Er is bij niet één criterium ‘slecht’ of ‘onvoldoende’ 

geantwoord. Hoe innovatief ik ben kan door enkele collega’s niet beoordeeld worden. De reden die zij daarvoor geven is dat 

zij i.v.m. hun functie of rol bij het project geen zicht erop hebben en dat het door het thuis werken niet te beoordelen was. 

Verbeterpunten werden niet door de collega’s genoemd. Dat is enerzijds een groot compliment maar ook jammer want 

ik ben overtuigd dat ik echt nog verder kan groeien binnen het vak. Door het thuiswerken is er weinig aandacht uitgegaan 

naar klantenwerving en acquisitie, wel is het onderwerp van gesprek geweest met mijn begeleider en hebben we uitgebreid 

besproken hoe Snow Donuts dat aanpakt.

“Qwen is gestructureerd en noteert wat de verwachtingen en de voorwaarden zijn en 
communiceert met de personen die ze nodig heeft. Tijdens de samenwerking komt 
ze sterk naar voren. Sterk in communicatie, kan makkelijk conclusies trekken en werkt 
volgens onderzoeks- en ontwerpmethodes. Altijd op tijd, komt afspraken na, gemotiveerd, 
leergierig, staat open voor feedback, georganiseerd en goede communicatie. Qwen heeft 
een mening die ze ook uit. Ze is kritisch naar het werk wat ze maakt.” - Wanda van der Voort Analyse



Grafisch Ontwerp, Branding & Packaging is wat ik het liefst doe. Ik zet graag 

mijn kwaliteiten op het gebied van plannen, organiseren en klantcontact in om 

in teamverband te werken aan uitdagende projecten. De afgelopen maanden 

zijn nuttig geweest om meer te weten te komen over mijn eigen capaciteiten, 

wensen en ambities voor in de toekomst. 

Voor de korte termijn wil ik zeker nog onderdeel zijn van een team en zelf nog 

aan de ‘ontwerp’ knoppen zitten. Ik zie mezelf dat doen bij een vooraanstaand 

branding/ grafisch bureau. Daarnaast wil ik mijn eigen bedrijf uitbreiden en 

misschien wel naar volledig zelfstandig op langere termijn.

Toekomst



“Betrokken en gedreven grafisch ontwerper met lef. Ervaren in grafisch ontwerp, concept 
ontwikkeling, branding, storytelling en fotografie met uiteenlopende opdrachtgevers. 
Geïnspireerd door wat mensen beweegt in de wereld. Met passie voor verschillende 
culturen, kunst, fotografie, trends, sport en reizen. Bedreven in het omgaan met complexe 
vraagstukken en uitdagingen. Werkt graag met gepassioneerde mensen en is altijd in de 
mood voor experimenten en innovaties. Niets is leuker dan samen met de opdrachtgever te 
onderzoeken en te ontdekken wat het best past bij het bedrijf en de boodschap. Kenmerkend 
voor de ontwerpen zijn; krachtig, onderbouwd vanuit concept, to the point en eigentijds.“





BIJLAGE 1: BEOORDELING
PRAKTIJKBEGELEIDER



Feedbackformulier	beroepsoriëntatieverlener	Qwen	
 
Heeft	de	student	een	onderzoekende	houding	die	past	in	de	beroepspraktijk?	
 
Zeker, ze onderzoekt, zoekt dingen uit en als ze er niet uit komt stelt ze vragen. 
 
 
Welk	onderzoek	(beeldend	of	theoretisch)	heeft	de	student	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode	
uitgevoerd?	
 
Analyse van brands, markt, klanten, projecten, Snow Donuts bedrijfsonderzoek 
 
 
Heeft	de	student	daarbij	relevante	onderzoeksvaardigheden	en	-methodes	ingezet?	
 
Veldonderzoek, desktopresearch, methodes gebruikt binnen Snow Donuts, Big 6 gedeeltelijk, 
reflectie en review. 
 
 
Heeft	de	student	voldoende	inzicht	in	referenties	die	van	belang	zijn	in	de	beroepspraktijk?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Ik vermoed dat dit gaat om referentiekaders. Qwen weet wat aandachtspunten zijn binnen een 
design en waar ze op moet letten. Kaders worden met team en klant afgestemd en via reviews met 
elkaar beoordeeld. 
 
 
Zijn	de	technologische	vaardigheden	van	de	student	op	het	niveau?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Niveau qua programma's van jr. Designer is bereikt. Creative Cloud Adobe Photoshop is sterk 
ontwikkeld er is nog ruimte voor ontwikkeling. Online vaardigheden (Wordpress, XD) sterk 
ontwikkeld en voor XD een stappenplan geschreven. De meeste ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden door het (onder begeleiding) draaien van projecten. Qwen heeft zelf een online case 
georganiseerd en gefotografeerd. 
 
 
Is	de	student	in	staat	om	ontwerpen	te	maken	die	effectief	communiceren	en	die	voldoen	aan	de	
randvoorwaarden,	verwachtingen	en	professionele	eisen	van	een	opdrachtgever	of	doelgroep?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Onder begeleiding van een art director/designer en met reviews gaat dit erg goed. Qwen is 
gestructureerd en noteert wat de verwachtingen en de voorwaarden zijn. 
 
 
  



	

 
Heeft	de	student	voldoende	kennis	en	vaardigheden	van	beeldende	middelen	(vorm,	kleur,	materiaal,	
typografie,	constructie,	…)	om	goede	ontwerpen	te	maken?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Qwen heeft nog meer inzicht ontwikkeld tijdens projecten. Soms wordt er nog een beetje 
geworsteld met de balans in de compositie en hiërarchie. Voor waar ze nu staat is ze goed bezig. 
Als Qwen zo doorgaat met zich ontwikkelen zal ze uitgroeien tot een goede designer. 
 
 
Is	de	student	in	staat	om	strategisch	te	werken	binnen	de	gestelde	opdracht	of	ontwerpvraagstuk?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Qwen kan makkelijk conclusies trekken en werkt volgens onderzoeks- en ontwerpmethodes. 
Tijdens de samenwerking komt ze sterk naar voren. 
 
 
Heeft	de	student	voldoende	kennis	over	gebruikservaring	en	testen	om	ontwerpen	te	verbeteren?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Omdat wij altijd reviews houden binnen het team en feedback krijgen van de klant, worden 
ontwerpen verbeterd. Qwen vraagt zelf om reviews als zij hulp nodig heeft met verbeteren. 
 
 
Wat	is	de	eigenheid	van	de	student?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	dit	ingezet	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Gestructureerd en sterk in communicatie. Ze noteert altijd wat er moet gebeuren en communiceert 
met de personen die ze nodig heeft.  
 
 
In	hoeverre	heeft	de	student	een	professionele	houding	die	past	in	de	beroepspraktijk?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Zeker een professionele houding, deze had Qwen al en is verder ontwikkeld tijdens stage lopen. 
Altijd op tijd, afspraken nakomen, gemotiveerd, leergierig, open voor feedback, georganiseerd en 
goede communicatie. 
 
 
Heeft	de	student	een	efficiënt	ontwerpproces	waarbij	bewust	ontwerpmethodieken	ingezet	worden?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Omdat Qwen sowieso al gestructureerd werkt, was het erg makkelijk voor Qwen om het 
bedrijfsproces van Snow Donuts over te nemen en toe te passen. 
 
	
	 	



	

	
Heeft	de	student	een	ondernemende	houding	die	past	in	de	beroepspraktijk?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Zeker een ondernemende houding, proactief. 
 
	
Hoe	is	de	student	om	mee	samen	te	werken?	(met	collega’s,	leidinggevende,	opdrachtgevers,	uitvoerders	
en	andere	betrokkenen	in	het	ontwerp-	en	maakproces)	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Erg goed om mee samen te werken. Zie feedback uit eerdere vragen. 
 
	
Heeft	de	student	een	kritische	ontwerphouding?	
	 •	Hoe	heeft	de	student	zich	hierin	ontwikkeld	tijdens	de	beroepsoriëntatieperiode?	
 
Qwen heeft een mening die ze ook uit. Ze is kritisch naar het werk wat ze maakt. 
 
 
 
	
Hoe	kijkt	u	aan	tegen	de	ambitie	en	de	daarbij	gekozen	profilering	en	positionering	van	de	student	in	
combinatie	met	de	talenten	en	de	inzet	van	de	student?	
 
Ambitie en talenten en inzet kloppen volledig met elkaar. Ik weet alleen nog niet hoe Qwen zich 
precies naar buiten wilt brengen en in welke vorm. Uit het feedbackgesprek bleek dat Qwen het 
leuk vindt om in teamverband te werken, hier is zij ook erg goed in. 
 
	
	
Wilt	u	nog	iets	toevoegen	aan	deze	beoordeling	of	een	advies	geven	aan	de	student?	
 
In het begin, zoals met alle nieuwe medewerkers kost het tijd om in te komen. Toen het kwartje was 
gevallen heb je het team geweldig ondersteund. Je bent echt een team player en hebt Antonio en 
Jennifer heel vaak geholpen en ondersteund tijdens de drukke momenten. Snel schakelen, goede 
communicatie en als je niet er uit kwam heb je het altijd netjes op tijd aangeven aan ons.  
 
	
Wilt	u	nog	iets	toevoegen	over	uw	samenwerking	met	St.	Joost	of	een	advies	geven	aan	de	opleiding?	
 
Stages langer dan 3 maanden!! Studentenleercurve qua design begint eigenlijk nu pas. In de eerste 
twee maanden is het vaak het bedrijf leren kennen, ontwikkeling in programma's en 
datamanagement. Nu zouden de designskills qua compositie, hiërarchie etc. meer de aandacht 
kunnen krijgen. 
 
Beoordelingsformulier is op meerdere manieren te interpreteren en soms lastig in te vullen. 
Misschien dat een beoordelingsrubric een betere tool kan zijn. 
 
 
	



BIJLAGE 2: DOCENT BEZOEK

Woensdag 5 Oktober heeft Yvo de Ruiter een virtueel bezoek gebracht op mijn stage om 

de voortgang van mijn stage te bespreken met mijn stagebegeleider Wanda en met mij. 

Het gesprek verliep goed en soepel. Er was ook niets moeilijks te bespreken aangezien ik 

het erg naar mijn zin heb bij Snow Donuts en het bedrijf erg tevreden is over mij, mijn werk 

en inzet. De positieve dingen die genoemd werden door Wanda zijn: communicatief sterk, 

werkt gestructureerd, geordend en netjes en levert goed werk op. Wanda hoort hele positieve 

verhalen van collega’s. Iedereen is erg tevreden. Natuurlijk heb ik laten weten dat ik het 

ontzettend naar mijn zin heb bij Snow Donuts en blij ben met alles wat ik al geleerd heb. 



BIJLAGE 3: 360° FEEDBACK
FORMULIEREN



360° feedback - Qwen Sterenberg 
Ik wil je vragen om mij feedback te geven op onderstaande beroepsvaardigheden. Zo krijg ik 
inzicht in hoe jij mij als collega ziet en meemaakt. Uit jouw toelichting op de score hoop ik vooral 
te halen wat je per vaardigheid goed vindt gaan en wat beter kan. 

Vragenlijst 360° feedback 
De score bestaat uit een vierpuntsschaal 
1 = slecht   (veel ontwikkeling nodig) 
2 = onvoldoende  (ontwikkeling nodig) 
3 = voldoende  (geen verdere ontwikkeling nodig) 
4 = goed   (een sterk punt)  
Voorbeeld: 1 2 3 4  

Zelfstandig werken 

Toelichting: 

Samenwerken 

Toelichting: 

Communicatie (intern en extern) 

Toelichting: 

Verantwoordelijkheid nemen 

Toelichting: 

Doorzettingsvermogen 

Toelichting: 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



Stressbestendig 

Toelichting: 

Plannen 

Toelichting: 

Technische vaardigheden 

Toelichting: 

Kritisch (op inhoud en proces) 

Toelichting: 

Creatief 

Toelichting: 

Innovatief 

Toelichting: 

Onderzoekend 

Toelichting: 

Zelfreflectie 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



Toelichting: 

Heb je verder nog tips en tops voor mij?

Dankjewel voor je input! 

1 2 3 4

Lieve Qwen, 

Jammer dat jouw stage voorbij is. In het begin zoals met alle nieuwe medewerkers kost 
het tijd om in te komen. Op enige moment was het kwartje gevallen en je hebt het 
team geweldig ondersteund.  

Je bent echt een team player en hebt Antonio en ik zo vaak geholpen en ondersteund 
tijdens de drukke momenten. Snel schakelen, goed communicatie en als je niet er uit 
kwam heb je het altijd netjes op tijd geven aan ons.  

Ik hoop dat je veel hebt geleerd en een mooie stage hebt gehad. We doen ons best om 
jullie te helpen om te kunnen ontwikkelen. Als deze gekke coronoa tijd voorbij is zal SD 
een mega grote stagaire dag organiseren.  

Heel veel succes nog met jouw studie en als ooit iets er is, voel je welkom om een 
seintje te geven.  

Liefs,  
Jennifer Wiseman 



360° feedback - Qwen Sterenberg 
Ik wil je vragen om mij feedback te geven op onderstaande beroepsvaardigheden. Zo krijg 
ik inzicht in hoe jij mij als collega ziet en meemaakt. Uit jouw toelichting op de score hoop 
ik vooral te halen wat je per vaardigheid goed vindt gaan en wat beter kan. 

Vragenlijst 360° feedback 
De score bestaat uit een vierpuntsschaal 
1 = slecht   (veel ontwikkeling nodig) 
2 = onvoldoende  (ontwikkeling nodig)	
3 = voldoende  (geen verdere ontwikkeling nodig)	
4 = goed   (een sterk punt)  
Voorbeeld: 1 2 3 4  

Zelfstandig werken 

Toelichting: 

Samenwerken 

Toelichting: 

Communicatie (intern en extern) 

Toelichting: 

Verantwoordelijkheid nemen 

Toelichting: 

Doorzettingsvermogen 

Toelichting: 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



Stressbestendig 

Toelichting: 

Plannen 

Toelichting: 

Technische vaardigheden 

Toelichting: 

Kritisch (op inhoud en proces) 

Toelichting: 

Creatief 

Toelichting: 

Innovatief 

Toelichting: 

Onderzoekend 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



Toelichting: 

Zelfreflectie 

Toelichting: 

Heb je verder nog tips en tops voor mij?

Dankjewel voor je input!

1 2 3 4

Hi Qwen, 

Mocht je advies nodig hebben, of willen sparren of anders dan ben je altijd welkom. 
Thanks voor al je effort, je hebt het heel goed gedaan! De laatste 
beroepsvaardigheden kan ik niet zo inschatten maar je krijgt er gewoon 4 punten 
voor..;-) Waar je overigens geen r..t aan hebt aangezien je leert van kritiek en niet 
van complimentjes. 

Zoals ik al zei, eens een Donut altijd een Donut!!



360° feedback - Qwen Sterenberg 
Ik wil je vragen om mij feedback te geven op onderstaande beroepsvaardigheden. Zo krijg ik 
inzicht in hoe jij mij als collega ziet en meemaakt. Uit jouw toelichting op de score hoop ik vooral 
te halen wat je per vaardigheid goed vindt gaan en wat beter kan. 

Vragenlijst 360° feedback 
De score bestaat uit een vierpuntsschaal 
1 = slecht   (veel ontwikkeling nodig) 
2 = onvoldoende  (ontwikkeling nodig) 
3 = voldoende  (geen verdere ontwikkeling nodig) 
4 = goed   (een sterk punt)  
Voorbeeld: 1 2 3 4  

Zelfstandig werken 

Toelichting: 

Samenwerken 

Toelichting: 

Communicatie (intern en extern) 

Toelichting: 

Verantwoordelijkheid nemen 

Toelichting: 

Doorzettingsvermogen 

Toelichting: 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



Stressbestendig 

Toelichting: 

Plannen 

Toelichting: 

Technische vaardigheden 

Toelichting: 

Kritisch (op inhoud en proces) 

Toelichting: 

Creatief 

Toelichting: 

Innovatief 

Toelichting: 

Onderzoekend 

Toelichting: 

Zelfreflectie 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



Toelichting: 

Heb je verder nog tips en tops voor mij?

Dankjewel voor je input! 

1 2 3 4

Qwen, 

Het is natuurlijk een gek jaar, en vanuit huis werken maakt het lastig voor mij om precies 
te zien wat voor toffe dingen je gedaan hebt. Ik heb overal waar ik het niet zeker wist 
een 3 ingevuld, wat dus niet persé betekent dat daar verbetering nodig is. 

Belangrijkste voor mij: ik vind dat je samen met Marlene echt een toffe Wicky shoot 
geregeld en uitgevoerd hebt! Ik heb jullie in het diepe gegooid en het resultaat is zo tof 
dat Wicky jullie foto’s liever heeft dan die van hun prof. fotograaf. Die kun je in je zak 
steken!




