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Opdracht 1 

 

Dag 1 Stagelogboek 

 

Tijd.                          Activiteit.                                     Plaats.                 Bijzonderheden. 

9:30.                         Verzamelen.                                HTC 34.                         - 

9:30 - 10:15.            Kennismaken.                            Lounge Room.              - 

10:15 - 11:00.          Rondleiding Optics Group.      HTC 34.                          - 

11:00 - 11:45.          Christian P. ( smartwatch ).     HTC 34.                          - 

11:45 - 12:45.          Lunch.                                         Terrein HTC.                  - 

12:45 - 13:40.          Uitleg toestel.                            Behandelkamer.           - 

13:40 - 14:45.          Onderzoek kunststof.               LSF.                                 - 

 

Dag 2 stagelogboek 

 

Tijd.                           Activiteit.                                     Plaats.                  Bijzonderheden. 

9:30.                          Verzamelen.                                HTC 34.                          - 

9:30 - 11:30.            Onderzoek opzetglazen.            Behandelkamer.          -  

11:30 - 12:00.          Kweken van cellen.                     Lab.                                -  

12:00 - 13:00.          Lunch.                                           Terrein HTC.                  - 

13:00 - 13:30.          Presentatie van projecten.       HTC.                                - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht 2 
 
De personeelsleden werken met een fulltime baan ongeveer 40 uur per week. 
De werknemers hebben ongeveer 25 dagen vakantie en 13 ATV dagen. 
De werknemers hebben als zij hun tijd goed inplannen weinig last van werkdruk. 
  
Philips is een profit organisatie. 
Philips produceert onder andere verlichting en medische apparaten. 
  
Een topman, de raad van commissarissen en de raad van bestuur hebben de leiding over het 
bedrijf. 
Philips heeft ongeveer 111.000 medewerkers  
Het personeel wordt bestuurd door verschillende leidinggevende en managers. 
  
Bij Philips werken vooral mannen, maar natuurlijk ook een heel aantal vrouwen. 
De meeste werknemers van Philips hebben een Atheneum of een havo diploma. 
Er zijn verschillende carrière mogelijkheden, je kan bijvoorbeeld onderzoeker worden, maar ook 
een medewerker van de technische dienst heeft de mogelijkheid carrière te maken.  
  
De sollicitatie procedure is vrij normaal, als er een baan is kan je een sollicitatiebrief sturen op 
basis daarvan word je wel/niet uitgenodigd op sollicitatiegesprek en word je wel/niet 
aangenomen. 
Ervaring is natuurlijk erg belangrijk bij de aanname van nieuw personeel, bijvoorbeeld een 
promotie onderzoek verhoogt je kans aangenomen te worden bij Philips. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht 3 

 
Basisschool (Roemenië) 
Middelbare school (Roemenië)   
Studie natuurkunde  
Master elektronica  
Opleiding theoretische natuurkunde (Italië)  
Promotie onderzoek (Nederland) 
  
Dhr. Boamfa is onderzoeker. De opleidingen die hij heeft genoten sluiten aan op zijn 
werkzaamheden op de HTC 
  
Havo/vwo-gediplomeerden: kunnen onderzoeker en/of technisch assistent worden 
Mbo-gediplomeerden: zijn vaak werkzaam bij ondersteunende diensten op de HTC 
Hbo-gediplomeerden: worden onderzoeker  
Wo-gediplomeerden: worden onderzoeker  
  
De hbo- en wo-gediplomeerden hebben vaak meer vrijheid in hun werk dan mbo-
gediplomeerden. 
Binnen bedrijven op de HTC is er geen/weinig mogelijkhedenom zonder vervolgopleiding van 
een functie voor een mbo-gediplomeerden door te groeien naar een hbo/wo-functie 
  
De personeelsleden werken over het algemeen 40 uur per week. 
De werknemers hebben 25 dagen en 13 dagen ATV. 
Als je netjes plant en je aan je planning houdt is bijna geen sprake van werkdruk. 
  
Ik werk gemiddeld 40 uur per week voor school (incl. lesuren) dus daarin zit geen verschil. 
Ik heb tussen de 60 en 70 dagen vrij per jaar, hierin merk je duidelijk verschil ten opzichte van 
een baan op de HTC. 
De werkdruk die ik ervaar op school houdt mij gemotiveerd te blijven leren en zie ik dus als een 
goede manier mij aan het werk te houden. 
 
 

 

 

 

 

 



Opdracht 4 

 

Ik verwachtte van de stage dat het twee leuke en leerzame dagen zouden worden op de High Tech 

Campus en ik verwachtte ook dat ik door deze twee leuke en leerzame dagen mijn profielkeuze beter zal 

kiezen, omdat ik dan kan zien of het beroep me leuk lijkt. Ik heb veel geleerd en gedaan en het heeft mij 

zeker geholpen met mijn profielkeuze. Ik heb onder andere ook door deze stage het profiel dat ik nu heb 

gekozen gekozen. 

 Ik heb geleerd dat als je iets ontwerpt dat je dan steeds tegen problemen aanloopt die je dan moet zien 

op te lossen. Het is belangrijk om wat je doet leuk te vinden . Je werkt ook op een fijne manier. 

 Het bezoek aan de High Tech Campus komt enigszins overeen met mijn verwachtingen, want ik heb er 

veel geleerd en het waren twee leuke en leerzame dagen op de High Tech Campus.  

Ik vind het een leuk beroep omdat je ook zelf dingen mag uitvinden en ontwikkelen ook omdat men niet 

echt spreekt van werkdruk op het werk dus dat je een project op een bepaald tijdstip af moet hebben 

dat heb je niet echt.  

De stagebegeleider heeft een planning gemaakt en heeft ons laten zien hoe het min of meer is om daar 

te werken. Ik denk dat het een goede indruk heeft gegeven hoe het is om bij de High Tech Campus te 

werken. 

 Er zijn vele verschillen tussen een leven van een scholier en een leven van een werknemer. Het grootste 

verschil is denk ik het aantal vakantiedagen en de werktijden.  

 

 


