Hallo,
mijn naam is Melissa van der Gaag. Ik zit op het Stedelijk College Eindhoven, locatie
Henegouwenlaan, in 4 Havo (tweetalig).
Halverwege het jaar zijn we verplicht om in één week te ervaren hoe het bedrijfsleven er aan
toe gaat. Mijn stage (08-04 tot 12-04) heb ik bij de High Tech Campus gelopen.
De stage moest uit 30 tot 40 uur bestaan. Ik had vier volle dagen van 8.00 uur tot 16.00 uur.
Het waren vier verschillende dagen. Iedere dag liep ik mee op een andere afdeling.
Hieronder volgt een samenvattend verslag.
Dag 1, Instrumentarium.
Mijn stagebegeleidster was Wilma Sprengers. Zij werkt op het Instrumentarium van de
afdeling Philips Research. Dit is een soort bibliotheek waar personeel elektronica kan lenen.
Alle documenten -zoals handboekjes van apparatuur- heb ik daar genummerd en voor de
archiefkasten heb ik kaartjes gemaakt. Verder heb ik die dag aan mijn opdrachten gewerkt
en een interview gehouden met de oude baas van Wilma. Dit interview ging over
solliciteren.
Dag 2, Philips Research Lab.
Mijn stagebegeleider werd Ron Steijvers. Hij werkt op de afdeling Philips Research Lab. Dit is
een laboratorium waar bio en chemie bestudeerd wordt. Ron werkt op de sector chemie. In
dit laboratorium worden uitvindingen, oplossingen en verbeteringen bestudeerd en
ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld bij de bio sector: de kuur tegen kanker. Maar ook
ontwikkelen zij onder andere verzorgingsproducten. Ron heeft mij laten zien waar hij op dit
moment mee bezig is: het verbeteren van de kwaliteit van led-lampjes.
Hij heeft me ook laten zien hoe bepaalde chemicaliën in elkaar zitten. En ik mocht proefjes
doen. Het was een drukke, maar erg leerzame dag. Met mijn Cultuur & Maatschappij profiel
heb ik niks met bio of chemie te maken, maar toch vond ik het heel leuk. Ik heb die dag ook
nog een interview met Jacky Wassenberg gehad. Zij is website manager. Dit interview ging
natuurlijk over de Philips website. Ook heb ik Ron geïnterviewd over de veiligheid en
werktevredenheid. Ron had een gezamenlijke lunch gereserveerd bij het Grand Café. Dat is
een café die zich op de campus bevindt. De straat heet ‘The Strip’ en daar zitten meerdere
winkeltjes, cafés en onder andere ook het Conference Center waar ik dag 4 van mijn stage
door zal brengen.
Dag 3, workshop van JetNet.
Anja Welvaarts was voor deze dag mijn stagebegeleidster. Zij is eventmanager en voor
JetNet organiseert ze veel activiteiten. Mijn taak was meehelpen bij een workshop.
JetNet is bedoeld voor jongeren van mijn leeftijd die de technologie kant op gaan. Via deze
workshops kunnen zij kennis maken met Philips. Dit keer ging het over de intensive care. Het
waren vijf demo's. Hierbij liep ik met de groepen mee. Ik heb ze begeleid en tegelijkertijd zelf
ook de demo's kunnen bijwonen. Leerzaam en tegelijkertijd vond ik het ook wel grappig.
Want de jongeren hadden mijn leeftijd en moesten naar mij luisteren. Deze workshop
omvatte de hele dag.

Dag 4 in het Conference Center.
Mijn stagebegeleidster was Mara Bodegom. Zij is gastvrouw en receptioniste. Ze heeft mij
het reserveringssysteem uitgelegd. Dit houdt in: de zaalhuurders van tijd tot tijd, de catering
van tijd tot tijd, etc. Het was een drukke dag. Ik heb veel mensen naar de zalen gewezen en
zelfs gebeld om iets voor Mara voor elkaar te krijgen. In de middag heb ik geluncht met
Wilma. Daarna was het stage gesprek met Wilma, Mara en Anke Swanenberg (mijn schoolstagebegeleider). Na afloop heb ik nog achter de schermen gekeken bij het Auditorium en
heb een PowerPoint gemaakt over de route van het Auditorium naar de Lounge. Toen zat de
dag er alweer op en de stage ook!
Mijn stage vond ik ontzettend leuk. Ik heb veel geleerd. Het is enorm veel zelfstandig werken
en heel belangrijk om goed te plannen en te communiceren. Op de High Tech Campus zijn
veel bedrijven en sommigen vullen elkaar ook aan. Ik heb alleen bij Philips Research en het
Conference Center een kijkje mogen nemen, maar het valt me op dat daar hard gewerkt
wordt. Het bedrijfsleven is heel breed en bestaat voornamelijk uit communicatie en actie. Ik
wist al wel een beetje welke richting ik op wil voor mijn vervolgopleiding: Communicatie,
Multimedia & Design. Maar door dag drie en vier ben ik er helemaal van overtuigd dat
communicatie echt iets voor mij is.
Graag bedank ik al mijn stagebegeleiders heel hartelijk voor de leuke tijd en energie die jullie
aan mij besteed hebben. Ik heb erg van de stage genoten en veel kunnen zien op de
verschillende afdelingen. Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Melissa van der Gaag, 4 Havo TTO
Stedelijk College Eindhoven

