Reflectie stage - Infra ROC Mondriaan
"Ik zou zeker wel bij Van Dijk willen werken, het is een prettig bedrijf en je kan hier
zeker groeien, en natuurlijk zijn er leuke collega's om mee te werken."
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1. Hoe heb je je stage in het algemeen ervaren?
'Ik vond het omgaan met anderen goed gaan, en er is een leuke sfeer binnen het bedrijf. Je kan
dus met iedereen een praatje doen, en je kan bij iedereen terecht als je vragen hebt.
Ik vond het heel leuk om bij Van Dijk stage te lopen, en ik heb veel geleerd. Ik kreeg dagelijks
opdrachten en ik was altijd wel bezig. En ik heb tijd gekregen voor het uitwerken van mijn
verslagen.'
2. Wat waren je werkzaamheden? (noem type werkzaamheden en bijv. projecten)
'Deze bestonden uit het helpen van de werkvoorbereider. Ik kreeg opdrachten zoals, het berekenen
van hoeveelheden. Ik mocht mee naar buiten met de uitvoerder, daar ben ik in de binnenstad van
Maassluis geweest. Ik kreeg daar opdrachten zoals het bijhouden van het uitvoerdersdagboek. Ik
vond de opdrachten erg leerzaam, en ik kreeg genoeg de tijd om opdrachten af te krijgen.
Offertes aanvragen bij leveranciers, en begroting maken voor een project.'
3. Hoe heb je de begeleiding vanuit Van Dijk ervaren? Hoe was dat geregeld?
'Ik vond de begeleiding zelf erg goed, en de communicatie met de stagebegeleider was ook erg
goed en belangrijk voor het maken van mijn verslagen. Wekelijks zat ik met de begeleider aan tafel
om de voortgang van mijn verslagen bij te houden.'
4. Kun je twee hoogtepunten noemen?
'Je kan van iedereen opdrachten krijgen, en niet alleen van de stagebegeleider.
De communicatie is erg goed, en heel belangrijk.'
5. Wat vond je het lastigst om te doen? (en vertel hoe het je is gelukt)
'Ik vond het lastig om met Metacom mee om te gaan, dat is het programma waarmee de
begrotingen worden gemaakt. Ik kreeg uitleg van de stagebegeleider, en zo ben ik ermee te werk
gegaan. Als iets niet lukte kon ik altijd vragen stellen en ik kon altijd bij hem terecht.'
6. Waar ben je het meest trots op?
'Dat ik aan al de gekregen opdrachten voldeed, ik kon alles uitvoeren en ik voelde niet dat iets te
moeilijk was om het te doen.'
7. Zou je na je studie bij Van Dijk willen werken?
'Ik zou zeker wel bij Van Dijk willen werken, het is een prettig bedrijf en je kan hier zeker groeien,
en natuurlijk zijn er leuke collega's om mee te werken.'
8. Zou je Van Dijk aanbevelen aan andere studenten?
'Zeker wel, als student moet je altijd verslagen maken. En de stagebegeleider helpt je hierbij veel
mee, en het is een leerzaam bedrijf.'
9. Tot slot, heb je nog opmerkingen?
'Verder ging het goed en ik heb veel van dit bedrijf kunnen leren. Ik hoop in de toekomst terug te
komen bij dit bedrijf.'

