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2020-2021 M2 Pop-formulier 
 
 

Persoonlijke gegevens 
Naam Suhayl Khosousi 

Geboortedatum 24-11-2000 

Studentnummer 76219 

Vorige/laatste opleiding 
voor MM? 

Niveau 2 Medewerker Sign (Grafisch Lyceum Rotterdam) 

Ben je uit- of 
thuiswonend? 

Thuiswonend 

Met beide ouders, 
broers en/of zussen? 

3 zusjes en beide ouders 

Heb je een eigen 
werkruimte 

Ja alleen geen deur… 

Wat is je reistijd (van 
huisdeur tot school)  

Ongeveer 45 minuten 

 
 

 

 
 

 

  

Werkervaring 
Bedrijf Functie Taken 

Wrapmasters 
(wrapmastersdh.nl) 

Car wrapper / Grafische 
ontwerper 

Car wrappen, ontwerpen 
maken voor de car wrap of 
logo’s die daarna geplot 
kunnen worden om op de auto 
beplakt te kunnen worden 

Vrijwilligerswerk/Sport (trainen) 
Bedrijf Functie Taken 

   



Formulier POP-gesprek M2 2020-2021 2 

Reflectie op 1e leerjaar, ik als student 
 

Beginsituatie leerjaar 2  periode 1 
Themamodulen 

Welke werkzaamheden vond je in leerjaar 1 fijn om te doen, waarom?  
Geef voorbeelden. 
Het presenteren van presentatie dat heeft me erbij geholpen ook doordat ik eerst 
zenuwachtig was om te presenteren maar hoe vaker ik presenteerde is dat 
zenuwachtigheid weggegaan en het maken van de huisstijl dat vond ik erg leuk om te 
leren omdat je dan een hele huisstijl voor een bedrijf later kan ontwerpen. 

Welke werkzaamheden vond je in leerjaar 1 niet fijn om te doen, waarom?  
Geef voorbeelden. 
Het opnieuw leren van adobe programma’s doordat ik alle kennis al had van mijn 
voorgaande opleidingen. 

 
Modulen (lessen) 

Met welke modules had je in leerjaar 1 geen moeite (was je goed in) en hoe kwam dat? 
Geef voorbeelden. 
TECHMM1 had ik geen moeite mee doordat ik al op GLR VMBO en MBO niveau 2 heb 
gezeten heb ik de kennis daar al van meegekregen van alle adobe programma’s. 

Met welke modules had je in leerjaar 1 wel moeite (was minder goed in) en hoe kwam 
dat? Geef voorbeelden. 
MARKVER had ik moeite mee doordat ik dat vak nog nooit heb gehad en ook niks in die 
richting daardoor vond ik het erg lastig om dat te leren. Bijvoorbeeld wist ik ook daardoor 
niet wat een SMART methode was wat ik nu wel weet door de lessen van MARKVER. 
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Ik als student 
Wat zijn jouw sterke kanten met betrekking tot jouw werkhouding? 
Geef voorbeelden. 
Mijn werkhouding van mijn sterke kanten zijn dat ik erg zelfverzekerd ben als ik 
bijvoorbeeld iets krijg van een adobe opdracht doordat ik al erg veel ervaring ermee heb 
gehad. 

Wat zijn jouw verbeterpunten met betrekking tot jouw werkhouding? 
Geef voorbeelden. 
Mijn eerste verbeterpunt is het plannen van opdrachten/afspraken zodat ik beter 
voorbereid ben voor alles. Mijn tweede verbeterpunt is het concentreren en opdrachten 
optijd afmaken in de les waardoor ik dan ook niet meer achterloop achteraf want na de les 
denk ik er dan te makkelijk over na dat ik het wel een andere keer kan doen. 

 
Skills 

Als mediamanager heb je de volgende skills nodig: 
creatief/commercieel/vakkundig/representatief/klantgericht/communicatief/stressbest
endig/georganiseerd/overtuigend. Geef jezelf op elk van deze 9 omschrijvingen een 
cijfer tussen de 1 en de 10. 
Creatief - 7 
Commercieel - 8 
Vakkundig - 6 
Representatief - 9 
Klantgericht - 9 
Communicatief - 9 
Stressbestendig - 8 
Georganiseerd - 6 
Overtuigend - 7 
 
Geef hieronder per skill aan hoe je deze komend schooljaar naar een hoger niveau gaat 
tillen. 
Creatief – meer ideeën opdoen bijvoorbeeld via Pinterest daardoor kan je ideeën krijgen 
Commercieel – Door bijvoorbeeld vaker naar verkoop reclames te kijken hoe hun het 
product verkopen. 
Vakkundig – Beter opletten bij de thema lessen en meer mijn beste beentje voorzetten. 
Representatief – Representatief heb ik niet iets bij aan te merken doordat ik al erg 
representatief ben doordat ik vaak netjes gekleed ben en daarnaast een goede houding 
heb. 
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Klantgericht – Meer luisteren naar de klant en doorvragen wat de klant wilt zodat ik 
duidelijkheden heb. 
Communicatief – Ik ben erg communicatief dus heb ik hier ook niet erg veel op aan te 
merken maar hoe ik die zou kunnen versterken is door goed te blijven communiceren met 
mensen. 
Stressbestendig – Stressbestendig kan ik verhelpen door vaker mijn opdrachten en 
afspraken voorbereid te hebben doordat ik niet eraan hoef te denken dat ik zal falen. 
Georganiseerd – Georganiseerd kan ik meer zijn door vaker mijn to do’s op orde te 
hebben en in de gaten te houden hiernaast ook met mijn agenda goed alles bij te houden. 
Overtuigend – Ik moet meer serieuzer praten met mensen zodat ik meer overtuigend 
overkom dan als een grap. 
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Doelstellingen leerjaar 2 

Korte termijn doelen (periode 2) 
Beschrijf minimaal 3 doelstellingen (mbt werkprocessen, modules en werkhouding) die je in 
periode 2 bereikt wil hebben.  En beschrijf hoe je dat wilt bereiken (niet, ik wil op stage…) 
Mijn eerste doelstelling is dat ik werkprocess 3.2 heb bereikt doordat ik de eerste periode deze 
niet helemaal heb kunnen afronden door een misverstand. Mijn tweede doelstelling in periode 2 is 
dat ik bij de module “Thema” mijn allerbeste been voorzet zodat ik goed weet hoe het proces 
verloopt van een product op de markt brengen. Mijn laatste doelstelling is mijn werkhouding die ik 
graag wil aanpassen door vaker optijd te komen en goed al mijn opdrachten in te plannen met een 
to do app op mijn telefoon. 

 
Langere termijn (eind 2e leerjaar) 
Beschrijf minimaal 3 doelstellingen (mbt werkprocessen, modules en werkhouding) die je aan het 
einde van leerjaar 2 bereikt wilt hebben. En beschrijf hoe je die wilt gaan bereiken 
Ik wil minimaal al mijn 9 werkprocessen hebben bereikt door alle werkprocessen te gaan doen 
tijdens de lessen “thema”. Mijn tweede doelstelling is mijn slechtste vakken zoals “MARKVER” en 
“ACCMAN” te verbeteren zodat ik er erg goed in word en die wil ik bereiken door goed op te letten 
in de les en alle opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren en altijd naar de feedback van mijn 
ingeleverde opdrachten te bekijken. Mijn laatste doelstelling die ik wil bereiken is mijn 
werkhouding die wil ik zo professioneel mogelijk laten overkomen voor als ik op stage ga bij een 
bedrijf dat wil ik doen door een goed en gemotiveerde houding aan te houden heel het schooljaar 
lang. 
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Langere termijn (leerjaar 3 en daarna) Stage/Hbo/werk 
Weet je al “wat je wilt worden”? Wat voor stageplek? Al een idee voor vervolgopleiding (HBO 
bachelor of associate degree) 
Ik weet nog niet precies wat ik later wil worden maar waar ik nu werk als car wrapper vind ik erg 
leuk om te doen. Daarnaast ontwerp ik ook vaak voor hun bijvoorbeeld logo’s etc. voor om op de 
auto te beplakken dat vind ik ook leuk. Maar ik denk vaak na om na deze opleiding nog een vervolg 
opleiding te volgen maar dan in de richting van makelaardij doordat ik het erg interessant vind om 
te zien hoe het hele proces werkt van het huis bezichten tot aan het verkopen van het huis. Ik heb 
ook een stageplek al op het oog en dat is “Paperclips” zij schieten video clips voor bekende 
artiesten in Nederland maar ook voor buitenlandse artiesten. 

 
 
 
 

Planning periode 2/3 
Vul in onderstaand schema in hoe jij aan je verbeterpunten gaat werken, wanneer je dat 
gaat doen en wat jij ermee wilt bereiken. 
Verbeterpunt 
(wat verbeteren) 

Activiteit 
(hoe) 

Tijdsplanning 
(wanneer) 

Randvoorwaarden 
(wat heb je nodig 

Gewenst 
resultaat 
(wat wil je 
bereiken) 

Opdrachten/afspraken 
optijd voorbereiden 

To do’s app 
op mijn 
telefoon 

Elke dag moet ik 
die bekijken 
zodat ik niks mis 

Een telefoon Goed 
voorbereidde 
opdrachten en 
afspraken 

Werkhouding 
verbeteren 

Meer 
opletten en 
actief 
meedoen 

Elke schooldag Hiervoor heb ik 
niks nodig ik moet 
het gewoon doen 

Dat ik geen 
opdrachten 
meer 
achterloop 
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Akkoord student 
Naam: Suhayl Khosousi 
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Handtekening: 
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Naam: Rene Blokzeijl 
 
Datum:  
 
Handtekening: 

 


