Reflectie stage – HBO Civiele Techniek
"De stage bij Van Dijk heeft mij veel geleerd en bijgedragen aan mijn studie en
persoonlijke ontwikkeling."
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1. Hoe heb je je stage in het algemeen ervaren?
'Ik heb mijn stage als zeer goed ervaren. Bij Van Dijk heb ik veel verschillende dingen geleerd en
met veel dingen meegeholpen. Alle collega’s zijn erg aardig en bereid om je te helpen. Als je een
vraag stelt vertellen ze vaak meer dan waar je in eerste instantie om vroeg.'
2. Wat waren je werkzaamheden? (noem type werkzaamheden en bijv. projecten)
'Mijn werkzaamheden waar best verschillend. Zo heb ik veel in de werkvoorbereiding meegeholpen
door offertes aan te vragen, hoeveelheden uittrekken, tekeningen maken en inkoopoverzichten
maken. Ook heb ik een aantal weken buiten meegelopen op verschillende projecten.'
3. Hoe heb je de begeleiding vanuit Van Dijk ervaren? Hoe was dat geregeld?
'De begeleiding vond ik erg goed. Mijn stagebegeleider was veel met mij bezig en communiceerde
erg goed met mij en vroeg ook regelmatig wat ik wel en niet wilde doen.'
4. Kun je twee hoogtepunten noemen?
'Ik vond het erg leuk om met de werkvoorbereiding van een project mee te werken en vervolgens bij
dit zelfde project ook mee te doen met de uitvoering. Hierdoor zie je ook meteen het verschil tussen
hoe het binnen wordt bedacht en buiten wordt uitgevoerd.'
5. Wat vond je het lastigst om te doen? (en vertel hoe het je is gelukt)
'Ik vond het lastig om zelf calculaties te maken, omdat ik hier erg weinig ervaring mee heb. Ik heb
het opgelost door heel logisch nadenken, door dingen op te zoeken en door het gewoon te vragen.'
6. Waar ben je het meest trots op?
'Dat ik kon meehelpen om projecten binnen te krijgen.'
7. Zou je na je studie bij Van Dijk willen werken?
'Ik zou zelf niet bij Van Dijk willen werken, omdat Van Dijk een MKB bedrijf is dat voornamelijk met
relatief kleine projecten te maken heeft en mijn interesses liggen meer bij grote projecten.'
8. Zou je Van Dijk aanbevelen aan andere studenten?
'Ik zou Van Dijk zeker aanbevelen. Het is een erg goed leerbedrijf met zeer goede begeleiding en
vriendelijke collega’s met een goede werk sfeer.'
9. Tot slot, heb je nog opmerkingen?
'Van Dijk is gewoon een gezellig bedrijf met een goede sfeer en aardige collega’s en een hele goede
plek om stage te lopen!'

