Referentie stage - Civiele Techniek
"Daar waar ik als broekie, zenuwachtig voor mijn sollicitatiegesprek, naar binnen
stapte zonder enige praktijkervaring, kwam ik 5 maanden later naar buiten als iemand
die zich binnen het bedrijf goed op zijn plaats is gaan voelen."
Profiel
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School:
Studie & jaar:
Afdeling:
Uren per week:
Periode:

Tim van Dam
Hogeschool Rotterdam
Civiele Techniek, 3e jaar
Bedrijfsbureau
40 (excl. 1 terugkomdag per maand)
September 2012 – Februari 2013 (5 maanden)

Stage bij van Dijk
Mijn naam is Tim van Dam, derdejaars student civiele techniek aan de Hogeschool
Rotterdam, en ik heb 20 weken lang stage gelopen bij van Dijk Maasland. Deze stage heb ik
als leuk, interessant, uitdagend en leerzaam ervaren.
Daar waar ik als broekie, zenuwachtig voor mijn sollicitatiegesprek, naar binnen stapte
zonder enige praktijkervaring, kwam ik 5 maanden later naar buiten als iemand die zich
binnen het bedrijf goed op zijn plaats is gaan voelen. De ontwikkelingen die ik heb
doorgemaakt zijn het resultaat van de juiste (mate van) begeleiding en de juiste mensen om
je heen hebben.
Werkzaamheden
Tijdens mijn stage heb ik zo veel verschillende werkzaamheden verricht, er was geen dág dat
je hetzelfde deed als de dag ervoor. Behalve dan als je nog niet klaar was met datgene waar
je aan begonnen was. Het is te veel om allemaal op te noemen. Van hoeveelheden
uittrekken, planningen maken en offertes aanvragen tot materiaal inkopen, werktekeningen,
termijnen en begrotingen maken en het project op afstand coördineren (als tussenpersoon
tussen de projectleider, uitvoering en de leveranciers). Alles wat er bij de werkvoorbereiding
komt kijken heb ik wel gedaan.
Ook heb ik in de uitvoering meegelopen. Hier ga ik niet te veel op in want dit moet je gewoon
zelf allemaal meemaken. Het was heel leerzaam en zonder deze ervaring heb je geen weet
van hoe het er op de bouwplaats aan toe gaat, en ben je ook niet goed in staat om een
goede werkvoorbereider te zijn. Simpelweg omdat je geen idee heb van hoe de uitvoering
werkt en geen beeld heb bij alle materieel en werkzaamheden.
Begeleiding
Het proces van begeleiding binnen het stage bedrijf is in mijn beleving heel aangenaam
verlopen. Er was altijd begeleiding en/of aansturing daar waar dat nodig was. Als je ergens
niet uitkomt zitten er altijd meerdere ervaren en uiterst behulpzame werkvoorbereiders voor
je klaar. Heel soms dacht ik even bij mezelf: “Word ik nu niet iets teveel in het diepe
gegooid?” Maar besefte zodra ik er uit was gekomen dat dit nodig was om te kunnen groeien
en dat ik nooit écht in het diepe ben gegooid. Dat is het mooie van deze stageplaats, je heb
de mogelijkheid om projecten zelf op te pakken en het zélf uit te denken, jezelf ‘de expert’ te
maken. Dit maakte mij meer gemotiveerd en verantwoordelijk voor de opdrachten die ik
kreeg.
Halverwege mijn stageperiode kreeg ik de kans om de rest van de stageperiode buiten stage
te lopen. Ik sloeg dit aanbod af omdat ik het binnen prima naar mijn zin had. Maar toen werd
mij sterk geadviseerd om dit toch te doen omdat dit mijn enige stageperiode was en omdat
het heel leerzaam zou zijn. Dit waardeer ik heel erg want dit geeft aan dat niet alleen de
wens van de student zo goed mogelijk wordt vervuld, maar er wordt echt gestreefd naar een
optimale benutting van de stageperiode als leerproces.
Vrijheid
Tijdens mijn stageperiode heb ik veel vrijheid gehad. Ik heb de mogelijkheid gehad om zelf te
kiezen waar ik me mee bezig wilde houden. Meerdere malen heb ik de kans gehad om aan
te geven wat ik nog voor nieuws wilde leren. Er wordt heel veel rekening gehouden met de
wens van de student. Waar mogelijk wordt gevraagd: “Zou je het leuk vinden om … te doen?”
in plaats van “Kan je … doen?”

Ik heb een keer aangegeven dat ik wel een keer mee zou willen om op locatie te gaan kijken.
De eerstvolgende keer kon ik gelijk mee en twee weken later mocht ik daar een paar dagen
in de uitvoering meelopen waar ik de materialen zag staan die ik zelf had ingekocht.
De Sfeer
De sfeer binnen het bedrijf is erg gemoedelijk, iedereen is behulpzaam en vriendelijk. Als je
ergens niet uit komt kan je altijd wel bij iemand terecht. Het hoeft ook niet altijd over werk te
gaan, sterker nog, je ben heel de dag tussen het werken door gewoon gezellig met elkaar in
gesprek. Over hoe de training ging, wat je in het weekend gedaan had, hoe het op school
ging. Ook heeft er altijd wel iemand iets te vieren, dan is er gebak en kom je met zijn alle
beneden in de kantine samen.
Al met al heb ik genoten van mijn stage bij van Dijk Maasland. Inmiddels zit ik weer in de
schoolbanken en verlang ik terug naar de calculatieafdeling. Ik heb er heel veel geleerd en
ben iedereen erg dankbaar voor de begeleiding/aansturing, de goede samenwerking en de
gezelligheid.
Bedankt.

