
Stageterugkomdag 

Ik vond het een leuke dag waar ik veel geleerd heb over het kiezen en zoeken van een stageplaats. Ik 

vond het erg interessant om te horen wat iedereen moet doen, wat zijn of haar 

verantwoordelijkheden zijn  en wat ze aan het maken zijn. 

Ik heb de interviews hieronder geplaatst: 

Interview Dennis: 

Hoe heet je? 

Dennis de Lange 

Hoe oud ben je? 

25 jaar 

 

Waarom heb je gekozen voor een opleiding in de ICT? 

Eerst was Dennis iets heel anders van plan, namelijk een opleiding geschiedenis. Na een groot aantal 

omzwervingen in opleidingen, is hij een half jaar gaan werken. Hij heeft hierna een docenten 

opleiding gevolgd en is via een  universitaire opleiding terug gekomen bij een Hbo-opleiding in de ICT. 

Op de universiteit was het  te veel werk om alles te lezen, een net iets te hoog niveau met als gevolg 

een burnout.  

 

Toen dacht je ik ga ICT doen? 

De opleiding technische informatica maakt hij af, maar hij weet niet of hij in deze sector gaat werken. 

Daan heeft dan ook geen concrete plannen voor wat hij later gaat doen.  

 

Waar woon je? 

Dennis woont nu nog bij zijn ouders, maar wil graag op zichzelf wonen. 

 

Waar volg jij je stage? 

Dennis volgt zijn stage bij Caprera media in velsen zuid. Dit is een webdevelopment organisatie. 

 

Wat is jouw functie in deze stage? 

Dennis is bezig met het bouwen van een spider applicatie, ook wel een bot genoemd. Het werkt zoals 

een applicatie van Google. Deze applicatie zoekt op websites, filtert vervolgens de links eruit en slaat 

die op in een database. Als je dan iets zoekt op internet, kan de info snel gevonden worden. 

“Ik doe het om de informatie van bepaalde websites te verkrijgen. “ 

 

Is dat wel legaal? 

“ Er worden rechtszaken gevoerd.” Het ontwikkelen en bouwen van de applicatie is gewoon legaal, 

dus voor Dennis zijn er geen problemen. Het kan alleen uitkomen dat het programma niet gebruikt 

mag gaan worden nadat het af is gemaakt en dat zou zonde zijn. 

 

 



Hoe ben je aan deze stage gekomen? 

Via Stageplaza. Dennis was eerst op zoek naar een stage voor  systeembeheerder, maar hij kon 

daarin niets vinden. Hierna heeft hij nog  4 bedrijven aangeschreven, maar hij kreeg geen response. 

Hierna heeft hij gezocht in een andere sector en heeft toen deze stage bij Caprera media gevonden. 

 

Waar woon je? 

Dennis woont in beverwijk. Hij gaat met de pond naar zijn stage plek. Hij is hier nog nooit vanaf 

gestuurd. Een belangrijk feit, omdat de interviewer dit zelf wel mee gemaakt heeft. 

 

Waar in Velsen ligt jouw stage plek? 

“Oud Velsen, Velsen zuid. Bij de kerk. De eerste kerktoren in de buurt, dat is de straat waar deze 

stage plek zich bevindt.” 

 

Bevalt de stage plek? 

“De werkzaamheden zijn leuk. Maar de stagebegeleider niet.” Hij wil niet gestoord worden en Dennis 

moet alles zelf uitzoeken. Door deze onduidelijkheid is het vaak lastig voor Dennis om goede 

resultaten te behalen. 

Als je wat in de ICT zou gaan doen, wat doen? 

Dan zou dit netwerkbeheer zijn, Cisco vind hij leuk om te doen.  

 

Interview Madelon 

Madelon Dekker is 26 jaar oud en vind webdesign en programmeren erg leuk. Het ontwikkelen met 

code en design vind ze daar het leukst aan. Madelon loopt stage bij de Koninklijke marine te Den 

Helder. Daar is ze bezig met E-learning te ontwikkelen over brand preventie en bestrijding. Dat is een 

applicatie waar video’s worden getoont over wat te doen als er brand uitbreekt. Verder staat er een 

klein stukje tekst met de belangrijkste informatie en een diagnostische toets waar de antwoorden 

gelijk krijgt als je klaar bent zodat je weet wat je nog moet leren. Voor het ontwikkelen van deze 

applicatie heeft ze eerst een cursus gedaan over brand om informatie op te doen voor de applicatie. 

Op het moment is ze bezig met het bedenken van de opzet, design en navigatie. Madelon werd 

verteld dat ze 19 euro per dag bruto uitbetaald zou krijgen maar dat word netto aan haar uitbetaald. 

Ze verdient ongeveer 400 euro in de maand met haar stage.  

Interview Joost 

Wie ben je? 

Joost florijn, 

Hoe oud ben je? 

19 jaar oud,  

 

 



Waarom heb je gekozen voor informatica? 

Niets anders leek Joost leuk om als opleiding te doen en omdat hij programmeren leuk vindt. Ook 

webdesign vindt hij leuk. 

Waar heb jij je stage gedaan? 

Bij Geodam. Geodam ontwikkelt applicaties zoals Googlemaps, maar dan voor instanties, zoals 

gemeentes. Op dit moment maakt dit bedrijf een applicatie om allerlei gegevens in kaart te brengen, 

zoals bijvoorbeeld waar de rioleringen zijn aangelegd. Als er een fout is gemaakt of er een probleem 

optreed, kunnen ze precies zien waar de fout zit en in welke gemeente en deze fout zo efficiënt 

mogelijk oplossen.  

Wat is jouw functie in deze stage ? 

Joost werkt momenteel aan een applicatie voor Shell, waaraan hij meehelpt met het programmeren. 

De applicatie is gemaakt om gegevens over olievelden en boortorens te koppelen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld over de diepte die bereikt wordt van een boortoren en op welk tijdstip dit is. “Wij 

ontwikkelen nu op een ontwikkel server. Pas als af is, gaat de applicatie naar Shell.” 

Is dit project alleen om stagiaires aan het werk te houden? 

Het is niet om leerlingen bezig te houden. Maar om info te verschaffen. Het is wel zo dat deze 

applicatie niet een grote, belangrijke rol gaat spelen voor Shell, maar wel op een nuttige manier 

gebruikt kan worden. 

Wat verdient je met jouw stage? 

“300 euro per maand. Sommige verdienen niets, andere verdienen 600 euro.” 

 

Hoe ben jij op deze stageplek terecht gekomen? 

“Ik kon iemand die zelf werkt bij het bedrijf.”  In november kwam iemand naar hem toe,die ook 

informatica gestudeerd had, die vroeg of hij nog een stage plek  zocht en dat hij wel iets kon regelen 

binnen dit bedrijf. 

 

Bied de school ook nog stageplekken aan? 

School bied via Blackboard een aantal stageplekken. Joost Vond het leuker om zelf een stage plek te 

gaan zoeken, omdat dit veel persoonlijker is. 

 

Interview Frank 

Frank is 19 jaar oud en heeft gekozen voor de ICT omdat hij iets moest kiezen anders doet hij niks en 

leert dan niks. Frank heeft havo gedaan en is daar in een keer geslaagt. Hij loopt stage bij Vormhuis in 

Den Helder. Vormhuis is een webdevelopment bedrijf die website’s maakt voor een web bureau die 

de website verkoopt. Hij is bezig met een werkreserveringssysteem te ontwerpen. Dat houd in dat je 

met meerdere mensen één bestand kan bewerken. Hiervoor moet je wel dat stukje wat jij wilt 

bewerken reserveren zodat niet twee dezelfde dingen tegelijkertijd worden veranderd. Het 

programma heeft als groot voordeel dat je niet elkaars werk kan overschrijven. Frank heeft een 

ruime werkplaats met een luxe stoel en drie schermen en verdien 250 euro in de maand. Hij werkt 

daarvoor 40 uur per week en doet dat 21 weken lang. 

 



Interview Dennis 

Hoe heet je? 

Daan Smedinga 

 

Hoe oud ben je? 

21 jaar 

 

Waarom ICT? 

“Toen ik jong was vond ik computer systemen leuk.” Hij is Begonnen op een 286, als 5 jarige met 

spelletjes spelen op zijn computer. Hierdoor wist hij dat hij graag games wilden gaan ontwikkelen, 

maar programmeren geeft hem een grotere uitdaging en daarom heeft hij daarvoor gekozen. 

 

Waar loop je stage? 

Bij de Koninklijke marine. Daan Woont in Alkmaar. Hij is bij zijn stageplek software architect. Op de 

afdeling waar hij zit,  zijn ze met een project bezig voor een applicatie die het omgevingsbeeld met 

behulp van sensoren data verzamelt. Van communicatiesystemen zoals Radar, sonar en AIS. AIS is 

het een signaal wat schepen uitzenden op welke locatie zij zich bevinden, welk schip zij zijn en welke 

route er wordt gevaren. Daan is software aan het ontwikkelen die alle gegevens samenvoegt tot een 

programma. De opdrachtgever is geen software ontwikkelaar en het gaat hier om een proefproject .  

 

Hoe ben je bij deze stage gekomen? 

Zijn vader werkt bij marine, hij is communicatie engineer. Hij Zorgde voor de stage plek door dit te 

melden binnen de marine. 

 

Na opleiding? 

Wil Daan naar de universiteit. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij nog wel. Hij heeft een zeer brede 

interesse in diverse technische sectoren. Hij wil nog steeds gameontwikkelaar worden. Daan wil 

fysieke simulaties ontwikkelen voor spellen, alleen er kan nog van alles veranderen, Daan is geen 

planner. 

 

Interview Pepijn 

Pepijn is 21 jaar oud en studeert technische informatica. Hij heeft voor deze studie gekozen omdat 

hij het leuk vind om te programmeren en technische informatica daarop het beste aansluit. Pepijn 

loopt stage bij Aurum Europe wat een bedrijf in oprichting is. Hij werkt daar aan een energiedisplay 

die realtime laat zien wat het energieverbruik is. Dit word ontwikkelt om mensen ervan bewust te 

maken dat ze vaak onodig veel energie verspillen. Bijvoorbeeld waarneer iemand op vakantie gaat en 

eten in de koelkast heeft staan kost de energie dat verbruikt word vaak meer geld dan het eten wat 

er nog in staat. Pepijn is bezig om een applicatie te maken waarmee gegevens uit de database 

worden weergegeven om zo bijvoorbeeld een  bedrijf inzicht te geven in het enrgieverbruik. Pepijn 

werkt 40 uur per week en verdient 400 euro per maand. Hij heeft als tip dat je goede afspraken moet 

maken met je stagebegeleider want hij heeft daarmee problemen gehad omdat de stagebegeleider 

er bijna nooit was.  


