
Reflectie stage -  HBO Civiele Techniek 
 
"Het buiten lopen was ook erg leerzaam; een onvergetelijke ervaring!" 
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1. Hoe heb je je stage in het algemeen ervaren? 
'Mijn stage bij Van Dijk was erg leerzaam. Het was leuk om te zien welke stappen er worden gezet om 
van een plan op papier een uitvoerbaar werk te maken. Alle voorbereidingen op kantoor heb ik buiten 
in de uitvoeringen gezien. Dan zie je pas hoe belangrijk het is om alles binnen goed te regelen en te 
omschrijven. Ook heb ik de vakmensen buiten leren waarderen.' 
 
2. Wat waren je werkzaamheden? (noem type werkzaamheden en bijv. projecten) 
'Ik heb in 10 weken drie stadia van het project Opstal fase 1C in Naaldwijk (het vervangen van 
riolering) kunnen meemaken. Hierbij heb ik meegeholpen in het schrijven van het plan voor de 
aanbesteding, na de aanbesteding het schrijven van verschillende plannen in de werkvoorbereiding 
en uiteindelijk heb ik meegelopen met de uitvoerder op het project. Hierbij heb ik ook meegelopen met 
het rioleren. 
Verder heb ik voor verschillende andere projecten offertes opgevraagd en meegeschreven in plannen. 
Ook heb ik een eigen calculatie gemaakt voor het herinrichten van het Kloosterpad in Den Hoorn.' 
 
3. Hoe heb je de begeleiding vanuit Van Dijk ervaren? Hoe was dat geregeld? 
'De begeleiding was goed geregeld. Ik kreeg veel ruimte om te doen wat ik graag wilde en ik werd 
overal bij betrokken. In de eerste week kon ik aangeven waar ik aan wilde werken en verder kon ik 
altijd alles vragen.' 
 
4. Kun je twee hoogtepunten noemen? 
'Ik vond het erg leuk en leerzaam om mijn eigen calculatie te maken voor het Kloosterpad, welke wij 
uiteindelijk ook hebben mogen maken.  
Het buiten lopen was ook erg leerzaam, omdat ik zo een goede indruk heb gekregen van hoe het 
buiten in zijn werk gaat. Dit was zeker een onvergetelijke ervaring!' 
 
5. Wat vond je het lastigst om te doen? (en vertel hoe het je is gelukt) 
'Het lastigst vond ik het maken van de calculatie, omdat je hierbij goed moet kunnen inschatten wat de 
kosten zijn van producten en van mensen die je inzet. Sommige dingen heb ik helemaal verkeerd 
ingeschat, maar met goede hulp heb ik het toch voor elkaar gekregen om een calculatie in elkaar te 
zetten.' 
 
6. Waar ben je het meest trots op? 
'Het meest trots ben ik op het werk Kloosterpad in Den Hoorn, omdat wij dit werk ook hebben 
aangenomen.' 
 
7. Zou je na je studie bij Van Dijk willen werken? 
'Helaas ligt Van Dijk net wat te ver bij mijn woonplaats vandaan, maar buiten dat zou ik het wat de 
sfeer betreft zeker wel willen overwegen. Wat de werkzaamheden betreft zou ik het misschien 
overwegen, maar ik wil nog graag verschillende kanten van de Civiele Techniek zien.' 
 
8. Zou je Van Dijk aanbevelen aan andere studenten? 
'Ik zou Van Dijk zeker aanbevelen aan andere studenten, omdat de begeleiding super is. Ook de sfeer 
is heel fijn, want iedereen helpt je heel graag bij wat je doet en ze maken graag tijd voor je vrij. Ook is 
er heel veel mogelijk binnen het bedrijf en is het dus een hele goede leerplek.' 
 
9. Tot slot, heb je nog opmerkingen?  
'Ik heb heel veel geleerd binnen Van Dijk en ik heb zeker een top tijd gehad! Deze stage zal ik niet 
snel vergeten.' 


