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Stage zoeken 
Het eerste belangrijke reflectiepunt is al te vinden bij het zoeken naar een stage. Op het moment dat 

ik naar een stage ging zoeken was ik bezig met een semester Cybersecurity. Dit vond ik zo 

interessant, dat dit initieel mijn keuze was voor stage. Ik had de career day bijgewoond en mijn keuze 

viel op Acknowledge. Dit bedrijf kwam heel positief over en de werksfeer en uitdagingen in de stage 

spraken me erg aan. Er kwam nog bij dat ik niet de eerste wilde zijn in het gesprek, omdat het me erg 

lastig leek om te starten met het gesprek. Ondanks dat ik daarom net op tijd in de meeting kwam, 

was ik toch de eerste. In tegenstelling tot mijn verwachtingen leek het erop dat dit eerste gesprek 

juist een positieve indruk achterliet. 

 

Mijn keuze was met het eerste bedrijf dus in principe al gemaakt. Mijn grote fout was echter dat ik 

nog een week heb gewacht met solliciteren. Dit was heel onverstandig, en de stageplek was dan ook 

al vergeven. Daarop heb ik naar andere bedrijven gezocht die een Cybersecurity student zocht. Het 

aanbod op de stagesite van Fontys was op dat gebied heel beperkt. Daarom ben ik min of meer een 

maand verloren terwijl ik zocht naar een Cybersecurity stage. 

 

Uiteindelijk heb ik gekozen om een Media stage te gaan doen, mede omdat ik dit erg interessant 

vindt en omdat er meer aanbod is. Uiteindelijk is dat uiteraard ook de richting die ik heb gekozen 

omdat daar mijn grootste ambities liggen. Met die keuze heb ik dezelfde dag rond de zes sollicitaties 

gedaan. Echter, zelfs met deze inspanning heb ik geen stage kunnen vinden. Sommige bedrijven 

antwoordden helemaal niet, terwijl ik bij één bedrijf op gesprek ben geweest. Die hadden echter al 

een student gevonden. 

 

Ik verwachtte niet meer dat ik een stage kon vinden, en was min of meer van plan om de interne 

stage bij Fontys te gaan doen. Echter voelde dat enigszins als opgeven, en het was zeker niet mijn 

voorkeur. Om toch nog een stage te vinden, heb ik toen besloten om elk bedrijf dat interessant leek 

een sollicitatie te sturen, wat neerkwam op ongeveer 15 sollicitaties. 

 

Al snel had ik reacties van meerdere bedrijven. Het kwam zelfs zover dat er op één dag drie 

sollicitatiegesprekken waren gepland in een tijdspanne van vier uur, waarvan Fullstak de eerste was. 

Deze sprong eruit, met name vanwege het feit dat ik op locatie een gesprek heb gehad en niet 

online. Daarom heb ik het team kunnen leren kennen, en dit heeft me direct overtuigd. Hoewel een 

andere stage met een smart Powerboat ook interessant was, is deze het niet geworden, ook omdat 

het veel online is. Dat maakt het onaantrekkelijk omdat ik zeer veel waarde hecht aan fysieke 

ontmoetingen t.o.v. online.  

 

Daarmee heb ik een week voor de start een stage kunnen vinden. Dit was zo laat, dat de 

stageovereenkomst een paar uur voor de deadline pas ingeleverd kon worden. Hoewel ik heel goed 

op mijn plek zit bij Fullstak, was het dus veel stressvoller en risicovol dan nodig was. Ik heb het erg 

lastig voor mezelf gemaakt door zo laat te starten met zoeken. Bij het afstudeersemester, waar ik 

opnieuw stage ga lopen, begin ik dus in semester zeven al onmiddelijk met solliciteren. Hiermee 

voorkom ik vergelijkbare stress in de toekomst. 



Project 
Hoewel het project enorm leerzaam was, en waarschijnlijk het grootste project is waar ik tot nu toe 

aan heb gewerkt, hebben zich wel wat problemen voorgedaan. 

 

Zo heb ik al erg snel een min of meer volledig design kunnen maken. Hoewel Profix erg enthousiast 

was, zijn er bepaalde elementen erg lastig daadwerkelijk te realiseren. Het design is niet per se 

gemaakt om gemakkelijk te realiseren te zijn, en vooral gemaakt zijn om een mooi design te 

representeren. 

 

Dit heeft als gevolg gehad dat niet alles 1-op-1 na te maken was in de app. Een voorbeeld is dat de 

logout popup een blur op de achtergrond moet hebben volgens het design. Dit is echter in React 

native bijna niet mogelijk, en lukt het wel, is het erg intensief voor mobiele apparaten. Daarom 

hebben we dit vervangen door een donkere overlay. Qua design past het redelijk, maar vooral 

vanwege technische beperkingen is het de enige keuze. 

 

In dit geval was het probleem dus voornamelijk dat ik een passend design heb gemaakt zonder te 

verzekeren dat het ook technisch gezien mogelijk is. Het belangrijkste dat ik hieruit heb gehaald is 

dat gemaakte designs gedetailleerder gevalideerd dienen te worden. Ik heb bijvoorbeeld wel 

gecontroleerd hoe gemakkelijk een custom UI te implementeren is in React native, en wist dus van 

tevoren dat er uitdagingen zouden zijn. Echter had ik met beter onderzoek kunnen weten dat dingen 

als blur op technisch niveau min of meer niet te implementeren zijn. In volgende projecten doe ik 

design-wise dus meer onderzoek naar de technische mogelijkheden van zowel de programmeertaal 

als het framework. 

  



Leerdoel één - initiatief nemen 
Het eerste doel is meer initiatief nemen. Aangezien ik iemand ben die graag wat op de achtergrond 

werkt, is het mogelijk dat mijn aandeel in het werk kleiner lijkt dan het daadwerkelijk is. Om toch 

op de radar te blijven heb ik een doelstelling bedacht rondom initiatief nemen. Ik stel minstens één 

keer per week iets nieuws voor tijdens de dagelijkse standups. 

Om te kijken hoe in hoeverre ik geslaagd ben in dit leerdoel, kijk ik naar de dagelijkse standups. Elke 

ochtend om 09:00 bespreken we als team de voortgang van het project. We bekijken hoe het gaat 

t.o.v. de planning, de onderdelen waar vooruitgang is en de onderdelen waar mogelijk iemand 

vastloopt.  

De projectleider, Bram, begint met deze bespreking. Als stagairs zijn we met z’n vieren, en bespreken 

we om de beurt wat er wel en niet lukt.  

Hoewel het leerdoel draait om het eenmaal per week initiatief nemen, is het boven verwachtingen 

positief uitgepakt. Meerdere keren per week neem ik initiatief over een onderdeel van het project en 

ik maak belangrijke keuzes over het project. Bovendien heb ik de volledige structuur van het project 

bedacht door de programmeertaal en framework voor te stellen, welke we vervolgens gebruikt 

hebben.  

Door zo vaak initiatief te nemen en zoveel voorstellen te doen, is de richting van het project voor een 

groot gedeelte door mij bepaald. Ik ben totaal geen achtergrond-persoon geweest dit semester en 

heb keuzes gemaakt die in mijn ogen het project zouden verbeteren. 

Terugkijkend op deze resultaten is het leerdoel meer dan geslaagd. Ik heb mijn eigen verwachtingen 

overtroffen m.b.t. initiatief nemen. Ik heb veel meer voorstellen gedaan dan ik had verwacht. Door 

deze positieve ervaring weet ik nu hoe belangrijk het is dat ik met eigen voorstellen kom. Doordat ik 

dit heb gedaan is het project afgerond op een manier die in mijn ogen beter is dan het originele plan. 

Zo is alles ontwikkeld met React Native, i.p.v. Flutter wat het eerste plan was. Door React Native te 

kiezen kan ik een betere bijdrage leveren omdat ik meer ervaring heb met Javascript dan andere 

talen. In toekomstige projecten blijf ik veel initiatief nemen, omdat ik nu de ervaring heb dat ik 

daadwerkelijk positieve invloed kan hebben op een project door meer uit te spreken.  



Leerdoel twee – React 
Tijdens mijn zoektocht voor een stage ben ik meerdere malen niet aangenomen vanwege mijn 

gebrek aan React-kennis. Mijn doelstelling is dat ik aan minstens één React app meewerk, waarbij 

ik het proces van begin (onderzoek en design) tot het einde (development) meemaak. 

Zoals in het leerdoel zelf beschreven, zijn er meerdere bedrijven die afhaakten op mijn gebrek aan 

React kennis. Het is overigens niet duidelijk of ReactJS of React native bedoeld werd. Dit ligt ook 

deels aan het feit dat ik nog niet op de hoogte was van het verschil op dat moment. Hoewel ik eerder 

een kleine applicatie heb geschreven met React native en één groter project heb meegemaakt, was 

mijn kennis nog steeds oppervlakkig. 

Zo ook bij één van de bedrijven waar ik een sollicitatiegesprek heb gehad. Het gesprek verliep in mijn 

ogen positief, en React was het enige waar ik geen kennis van had.  

Mede door het vorige leerdoel, initiatief nemen, is het project gemaakt met het React native 

framework. 

Door React native te kiezen heb ik de grootste ontwikkelaarscommunity tot mijn beschikking van elk 

framework. Ook sluit het goed aan bij mijn Javascript kennis. De rest van de stagairs zijn ook 

bekender met Javascript dan andere talen. Door dit feit is de ontwikkeling (relatief) soepel gegaan.  

Omdat ik dit semester zoveel heb geprogrammeerd met React native, is mijn kennis erover meer 

gegroeid dan ik had verwacht. Bovendien was het bekender dan ik dacht, door de Javascript-achtige 

taal. Bij toekomstige stages of een baan heb ik hiermee een extra punt als voordeel. Het sluit ook aan 

bij smart mobile, de specialisatie die ik aankomend semester ga doen. Hoewel de stagebedrijven 

naar verwachting ReactJS bedoelden, helpt kennis over React native enorm met het leren van 

ReactJS.  

 

  



Leerdoel drie – planning 
Vele semesters zijn voor mij chaotisch verlopen. Dit geldt ook voor het afgelopen semester, 

waarbij ik het werk allemaal netjes op tijd af had, maar achterliep met het vinden van een stage. 

Mijn doelstelling m.b.t. planning is dat ik elke week op maandag een overzicht maak van taken die 

er die week op stage te doen zijn. Daarmee houdt ik het verloop van de stage overzichtelijk. 

Vanaf het projectplan is er een sprintoverzicht, waarin te zien is wat er wanneer gedaan moet 

worden. Hoewel dit al een ruwe planning is, is het niet erg gedetailleerd. De weekplanning moet dit 

veranderen. Door middel van het SCRUM board heb ik het overzicht van de taken.  

Door allemaal taken op het board te zetten en te koppelen en Git, is het overzichtelijk wat er moet 

gebeuren.  

Het project verliep dan ook vlot, en was sneller afgerond dan gepland in het sprintoverzicht. Hoewel 

het project dus goed ging, heb ik me niet erg goed aan weekplanningen maken gehouden. 

Door geen tijdplanning te hebben was er nog steeds wel wat chaos te bespeuren. De volgorde van 

taken afronden gebeurde ook niet erg gestructureerd. Echter was alles wel geïntegreerd in het 

SCRUM board, en iedereen wist dus wel wat er nog moest gebeuren. Het is op deze manier dus 

stukken minder chaotisch verlopen dan sommige voorgaande semesters.  

Het interessante van dit leerdoel is dat ik zonder een strikte tijdplanning dus toch een redelijk 

gestructureerd project heb neergezet. Het belangrijkste dat meehielp aan de structuur was het beter 

gebruikmaken van het SCRUM board. Dit heb ik tot nu toe elk semester gebruikt, maar nooit zoveel 

als tijdens de stage. Wat dus in plaats van een strikte tijdplanning het meest geholpen heeft qua 

structuur, is het consequent gebruikmaken van SCRUM. Dit helpt meer dan een planning met 

specifieke timing voor alle onderdelen. Wel denk ik dat toekomstige SCRUM boards kunnen worden 

verbeterd door deadlines in te stellen voor de verschillende taken. Zo is er in ieder geval geen taak 

die vergeten wordt of te laat opgeleverd wordt.  


