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1. Hoe heb je je stage in het algemeen ervaren? 
'De stage bij Van Dijk Maasland heb ik als zeer leerzaam, interessant en leuk ervaren. In de beginfase 
werd er gevraagd naar de leerdoelen gedurende de stage. Aan deze doelen worden werkzaamheden 
gekoppeld, zodoende dat je bezig bent met de doelen die je aanspreken en waar je graag van wilt 
leren. Door de prettige werksfeer is er geen drempel tot het stellen van vragen aan het andere 
personeel. Zo kan er gewerkt worden met een plezierig gevoel aan de opdrachten.'  
 
2. Wat waren je werkzaamheden? (noem type werkzaamheden en bijv. projecten) 
'De werkzaamheden waren zeer variërend. Ik heb gewerkt op het bedrijfsbureau, maar heb ook 
gedurende een aantal weken meegelopen met de uitvoerder op een project. Op het bedrijfsbureau 
heb ik gewerkt aan calculaties, werkvoorbereiding, termijnstaten, EMVI-plannen en offerteaanvragen. 
Tijdens de weken dat ik werkzaam was in de uitvoering was ik onder andere betrokken bij: het 
inmeten van de bestaande situatie, afroepen van materialen, assisteren van de uitvoeringsploeg en 
het bijhouden van het gemaakte werk. Dit was op het project: Rioolvervanging de Opstal te Naaldwijk.' 
 
3. Hoe heb je de begeleiding vanuit Van Dijk ervaren? Hoe was dat geregeld? 
'De begeleiding vanuit Van Dijk was uitstekend. In de eerste weken werd er specifiek gevraagd naar je 
doelstellingen. Door deze te stellen kwam je er achter wat je interesseert en wat je graag voor 
werkzaamheden wilde doen. Samen met je begeleider werden dan de mogelijkheden in kaart 
gebracht en hiermee een programma gemaakt. Zo wilde ik bijvoorbeeld graag naar buiten en een 
week later mocht ik gelijk een aantal weken meelopen met de uitvoerder! 
Ook het regelmatig samenkomen en vragen hoe het gaat heb ik als prettig ervaren.'  
 
4. Kun je twee hoogtepunten noemen? 
'Het leukste project waar ik aan meegeholpen heb gedurende mijn stage was het project Herinrichting 
Kethel-Oost. Dit was een EMVI-project, waar een plan van aanpak zwaar meewoog in de beoordeling. 
Door het actief meedenken en meehelpen tijdens dit project, heb ik een heel ander beeld gekregen 
van EMVI-plannen en hoe een bedrijf zich hiermee kan profileren.  
Een ander hoogtepunt was het zelfstandig van een project uitrekenen. In de laatste periode van mijn 
stage heb ik de kennis opgedaan om zelfstandig te kunnen werken aan een project. Dit kwam tot 
uitvoering in een calculatie over het Woonrijp maken van een nieuwbouwlocatie in De Lier.'  
 
5. Wat vond je het lastigst om te doen? (en vertel hoe het je is gelukt) 
'Wat ik lastig vond is de vertaalslag te maken van de uitvoering in praktijk en wat er op papier wordt 
geschreven. Door zelf ervaring op te doen op de bouwplaats heb ik hierin inzichten gekregen in voor 
de productienormen die toepasbaar zijn in de calculatie.' 
 
6. Waar ben je het meest trots op? 
'Het meest trots maakt mij dat ik aan het eind van m'n stage zelfstandig een project heb kunnen 
oppakken en dat uiteindelijk met mijn inschrijving is meegedaan aan de aanbesteding.' 
 
7. Zou je na je studie bij Van Dijk willen werken? 
'Ik zou zeker overwegen om te werken bij Van Dijk. Door de veelzijdigheid in werkzaamheden en de 
prettige werksfeer gaat het hier niet snel vervelen. Ook is het hier goed mogelijk om te groeien binnen 
Van Dijk.' 
 
8. Zou je Van Dijk aanbevelen aan andere studenten? 
'Van Dijk Maasland is goed aan te bevelen bij andere studenten. Je krijgt bij het bedrijf veel 
zelfstandigheid om jezelf te kunnen ontwikkelen naar je eigen gestelde leerdoelen. Daarbij komt dat 
het prettig is om mee te lopen in een bedrijf met een goede werksfeer. Ook de diversiteit in 
werkzaamheden is prettig om als student mee te krijgen.' 
 
9. Tot slot, heb je nog opmerkingen?  
'De 20 weken stage zijn eigenlijk voorbij gevlogen. Door het intensief meewerken met projecten heb ik 
een heleboel geleerd van verschillende takken uit de Civiele Techniek. Door de veelzijdigheid van 
werkzaamheden binnen Van Dijk is elk project een nieuwe uitdaging.' 


