Snuffelstage

Ronald de Haan -- 4H5 -- GKM

Blz. 1-13

Inhoud
Voorkant:
Inhoud:
Inleiding:
Schaap Geluidstechniek:
Verslag snuffelstage:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Slot:
Bijlages:
Interviews:
Nummer 1:
Nummer 2:
Nummer 3:
Beoordeleingsformulier:
Folder

Ronald de Haan -- 4H5 -- GKM

Blz. 1
Blz. 2
Blz. 3
Blz. 4
Blz. 5 t/m blz. 12
Blz. 5
Blz. 6
Blz. 7
Blz. 8
Blz. 9
Blz. 10
Blz. 11 t/m blz. 13
Blz. 11
Blz. 12
Blz. 13
Blz. 14 t/m blz. 15

Blz. 2-13

Inleiding
Voor school moeten we een snuffelstage gaan lopen. Dit adres moeten we zelf nog gaan zoeken,
ik heb daar meer last van dan al de andere leerlingen, dat komt omdat ik van het VWO naar de
HAVO gegaan ben en dus minder tijd heb om een adres te zoeken. Ik heb een aantal bedrijven
geprobeerd, maar wat ik ook probeerde, ik kreeg de hele tijd NEE terug, dat was wel even balen.
Gelukkig had ik nog een oom, waar ik wel terecht kon en uiteindelijk was het daar niet verkeerd om
er een weekje te “werken”.
Ook heb ik helaas de introductie “les” moeten missen, omdat ik van het VWO naar de HAVO ben
gegaan, na de bresweek, dus dat was ook wel jammer. Ze zullen namelijk best wel wat besproken
hebben wat ik eigenlijk ook had moeten weten. Maar uiteindelijk is het toch allemaal gelukt.
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Schaap Geluidstechniek
Wat is dit voor een bedrijf? En wat doen ze allemaal? Wat ze vooral doen, staat eigenlijk al
in de naam. Namelijk geluid regelen. Wat ze ook doen is video producties, het monteren
van video's. Een bijzaak is licht, dat doen ze ook wel, maar niet hoofdzakelijk. Ze zullen
het wel doen als een klant er om vraagt.
Maar hoe ben ik aan het adres gekomen? Nou, ik heb eerst een aantal andere bedrijven
geprobeerd, daar ga ik nu uitvoerig op in.
Bedrijf 1: Alternate
Hier kreeg ik als antwoord dat ze geen geschikte stage-plek voor me hadden, vooral
omdat ze het druk hadden.
http://www.alternate.nl
Bedrijf 2: Betabit
Aan dit bedrijf ben ik via Robert gekomen, omdat hij hier een vriend heeft werken.
Dit bedrijf geeft eigenlijk alleen maar stage aan studenten van een hogere school, ik zou
er te weinig van snappen en dat zou ook voor mij alleen maar vervelend zijn.
http://www.betabit.nl
Bedrijf 3: J/S computers
Een computer-winkeltje in Ridderkerk, hier heb ik via google naar gezocht, omdat ik toch
ergens terecht moest. Maar deze vriendelijke mensen reageerden niet op mijn e-mails.
http://www.jscomputers.nl
Bedrijf 4: Vergouwe ICT
Ook dit heb ik via Robert, maar dit bedrijf heeft eigenlijk ook alleen maar plek voor mensen
van een hogere school, die een half jaar lang stage lopen, niet een weekje of zo, want dan
zie je te weinig.
http://www.vergouwe-ict.eu
Bedrijf 5: Schaap Geluidstechniek
Ten einde raad heb ik mijn oom Jan, gebeld, ik wist dat ik, als ik geen plek kon vinden, bij
hem terecht zou kunnen. Dat was ook zo, geen probleem, wel hebben we even op de
officiele manier een afspraak gemaakt (e-mail verkeer) en heb ik een officiële brief gehad.
Ook is er een verzekering geregeld, zodat, als er wat met mij zou gebeuren, de zaak en ik
gedekt zou zijn, want dat had school niet verteld/geregeld.
http://www.schaapgeluid.nl
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Maandag
Vandaag de allereerste dag. Ik had er eigenlijk wel zin in, ik wist al dat we naar Amsterdam zouden
gaan. Om kwart over acht werd ik opgehaald door Jeroen (mijn neef). Dat was echt service!
Toen we om iets voor half negen in Barendrecht aankwamen, begonnen we met wat drinken en
een half uurtje later gingen we richting Amsterdam.
Tijdens de reis naar Amsterdam hadden we aardig wat lol en dan nog wat snoepgoed erbij en je
hebt helemaal feest! Het was best druk op de weg, maar we hadden geen echte file gehad, dus
dat reed wel aardig door allemaal. Om een uurtje of tien (denk ik) kwamen we aan waar we
moesten zijn. We zetten de bus in een parkeervak en begonnen met drinken. Daarna de bus
uitladen, alles verplaatsen naar de aula toe, waar alles opgehangen moest worden. Daar
aangekomen bleken de stoelen er nog te staan, dus die moesten eerst allemaal even opgestapeld
worden, zodat de hele vloer leeg was en we met een personen-liftje naar het plafond konden, waar
we de lampen op zouden gaan hangen.
Toen begon het echte werk. Eerst de balken uitpakken waar de lampen aan op moeten hangen.
Daarna moesten we stukken draadeinden afzagen, een stuk of acht van elk 25 cm. Dat was wel
leuk om te doen.
Toen moest ik ook nog meer dozen uitpakken, de dozen waar de lampen in zaten (par 56ers, een
soort schijnwerper). Deze moest ik aangegeven aan Jan (mijn oom), die op de lift stond en de
balken had opgehangen.
← Par 56, met lamp, kleurenfilters en zekeringskabel.

Tussendoor ook nog even eten natuurlijk. Dit deden we samen met
het personeel van de school waar we waren. Eén van hen vroeg
wat we wilden hebben, ik koos voor een broodje frikandel en een
broodje kroket. Na even gewacht te hebben kwam ze terug met
wat we besteld hadden.
Nadat alles opgehangen was, op een aantal lampen na, die nog
geleverd moesten worden, gingen we weer richting bedrijf. Eerst alles
weer inladen en dan weer een uurtje onderweg, ook nu met
het nodige plezier.
Eenmaal terug in het bedrijf even de bus leeghalen en weer
even wat drinken. We kregen nu ook te horen dat Jamai
(van Idols) niet zou komen (hij zou in de studio komen voor
opnames), omdat hij “gisteren avond te lang was doorgegaan”.
In het bedrijf zelf gingen we ook verder aan de opdracht in Amsterdam. Bijvoorbeeld het monteren
van de aansluiting van de lampen, zodat hij kan worden aangesloten op een mengpaneel. Ook het
uitzagen van een gat, waar de connector voor 380 V in moest passen behoorde tot één van de
klusjes. Om iets over half zes werd ik weer thuis gebracht.
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Dinsdag
Vandaag weer gehaald door Jeroen, maar nu reden we Barendrecht voorbij en ik wist hier dus
echt helemaal niks van af. Maar ik had het al snel door: we gingen spullen ophalen bij Het kasteel
van Rhoon.
Kasteel van Rhoon →

Eenmaal bij het kasteel, moesten we naar
binnen, daar was een werkster bezig, die
Jeroen al kon, dus we mochten gewoon door.
We moesten een beamer ophalen, eerst
kijken of alles er in zit en dan meenemen.
Na dit klusje waren we nog niet klaar, we
moesten nog naar Rotterdam, naar het
Riagg. Daar was het wat minder makkelijk
om onze spullen terug te halen. Bij de
centrale receptie wisten ze er niks van, die
verwezen ons door naar een klein kantoortje.
Daar wisten ze het gelukkig wel. De mevrouw
die ons verder hielp, zocht in haar computer
of die ruimte vrij was, zodat wij het weg
konden halen. Dat bleek het geval te zijn, dus
volgden wij de mevrouw naar de kelder, waar
de vergaderzaal zich bevond. Maar toen zij
de deur open deed, bleek er wel een vergadering bezig te zijn, die altijd op dinsdag plaats vindt,
maar niet is doorgegeven. Maar toch moesten wij de spullen weghalen, dus dan maar tussen die
hele groep in, microfoons van de tafel afhalen en alles snel in de krat gooien. Eenmaal buiten,
alles nog wat netter inpakken, maar dat was niet nodig, dus dat zouden we wel op de zaak verder
uitzoeken.
Op de zaak begonnen we met wat drinken, daarna ging ik de auto uitladen en alle draden
ontwarren en ophangen. Hier was ik wel een tijdje mee bezig, want alle draden zaten gigantisch
door elkaar gedraaid, eenmaal alles uit elkaar gehaald was het nog een kwestie van oprollen en
opruimen. Dat was weer even iets anders.
Tussen de middag gezellig met elkaar eten en daarna weer aan het werk. Veel was er niet meer te
doen, dus ik keek wat er nog gedaan kon worden, dat was een bestelling klaarmaken, 10 snoertjes
maken met XLR (zowel male als female) pluggen naar tulp, van verschillende lengtes.
← XLR: female, male

Dus dat was de soldeerbout erbij pakken, tin en solderen maar. Dit heb ik
gedaan tot ongeveer een uur of vijf, daarna even de boel aanvegen en de
gemaakte rommel in de container gooien.
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Woensdag
Eenmaal op de zaak aangekomen, was het tijd om wat te drinken, dan even wachten tot een uur of
negen en dan weer op weg naar Amsterdam.
Onderweg is het altijd echt wel gezellig, ook leuk is om te zien hoe er mede-scholieren naar school
toe fietsen en zelf zit je lekker in de bus, met een bedrijf dat je interesseert.
Deze reis al helemaal geen files, dus de reis verliep vlot, ongeveer een uurtje.
Bij de school aangekomen, was het er een drukte van belang, er stonden twee vrachtwagens die
nieuwe meubels aan het uitladen waren, die zetten ze gewoon in de hal neer, zodat er eigenlijk
niemand meer echt makkelijk door kon. Maar uiteindelijk hadden ook wij onze spullen weer in de
aula gekregen.
Eerst gingen we de kabels uitrollen, waaraan de lichtbalken moesten worden aangesloten. Hier
kon maar één persoon tegelijk aan werken, omdat er maar een personenliftje was. Dus ging ik
naar boven waar de Juggler (bedieningspaneel voor de verlichting) en de dimmers moesten
komen te staan. Ik zette de dimmers neer en zodra de eerste twee kabels naar mij toe gekomen
waren, stopte ik ze er in. Tijd om wat te gaan drinken, even pauze.
↓ Juggler, van Zero88

Na de pauze ging ik de verlichting testen, met een
bedieningspaneel van ons zelf. De verlichting
werkte allemaal prima. Nu was het tijd om de
juggler aan te sluiten in plaats van ons eigen
paneeltje. Dit was echt een tof ding en ook deze
werkte. De lampen die aangesloten waren (de
voorste twee balken) werkten naar behoren, dat was
mooi om te zien. Ondertussen was Jaco met de andere twee
lichtbalken bezig, zodat ook die aangesloten konden worden.
Op het moment dat alles aangesloten was, nog even alles controleren en
daarna alles uitproberen op de juggler. Alles werkte, nu de opties van de juggler nog even
uitzoeken. Bijvoorbeeld vooraf ingestelde scènes terughalen en voorgeprogrammeerde instellingen
af laten spelen.
Toen dit allemaal uitgezocht was, lieten we de klant kleuren kiezen voor de filters op de lampen.
Deze filters moesten we nog uitknippen en in de houders plaatsen. De klant wilde geen lamp wit
houden, dus overal moesten filters op.
Het werd ondertussen etenstijd, dus we gingen een lijstje maken met wat voor broodjes iedereen
wilde eten, inclusief de medewerkers van de school waar we waren. Het waren er heel wat, dus ik
liep ook mee. We namen daar bijna alle broodjes, die in voorraad lagen, mee, dus de klanten die
na ons waren, moesten wachten tot de nieuwe voorraad klaar gebakken was.
Terug in de school, gingen we met zijn allen eten in de kantine. Het smaakte allemaal heel goed,
de kosten waren bestemd voor de school.
Na het eten nog even de laatste filters afmaken, daarna waren we hier klaar, dus konden we weer
richting Barendrecht.
Op de zaak aangekomen, ging ik weer even verder met het solderen van de snoertjes, ik heb nu
de eerste zes snoertjes af.
Deze dag was ook weer snel afgelopen, even opruimen en naar huis.

Ronald de Haan -- 4H5 -- GKM

Blz. 7-13

Donderdag
Deze dag was anders dan anders, de hele ochtend op de zaak aanwezig en zelfs nog een keer
alleen op de zaak en als er telefoon zou zijn, moest ik opnemen, dat was wel even wennen, ik heb
nog geen ervaring met het opnemen van telefoontjes op een bedrijf. Ondertussen kon ik lekker
aan mijn verslag zitten werken.
Telefoon is er niet geweest en verder is het lekker rustig gebleven.
Aan het eind van de ochtend kwamen Jeroen en Sebastiaan (ook een stage-loper, maar dan van
de NTS) weer terug en even later Jan. Ik hielp toen maar even met het inladen van de jumper,
zodat ze gelijk weg konden gaan. Ondertussen hoorde ik de bel gaan, ik wist dat dat meneer
Kooijman moest zijn en inderdaad, het was hem ook, dus even een praatje maken, hij vulde
ondertussen een formuliertje in en het was gebeurd. Ook sprak hij nog even met Jan, ook dat
verliep soepel. Na een kwartiertje was hij hier klaar en ging hij er weer vandoor.
Hierna ging ik weer naar het kantoor terug, waar ik weer verder kon met mijn verslag, zodat ik thuis
wat minder hoef te doen, dat scheelt weer wat werk en ik heb wat meer tijd voor huiswerk en dat
had ik ook wel een keertje nodig.
Tussen de middag even met elkaar eten en dan direct weer weg, naar Sonneburg, om daar met
een klant te bespreken hoe en wat het moet gaan worden. Dat verliep allemaal ook weer heel
soepel. Onderweg naar Sonneburg toe, heb ik gelijk mijn eerste interview met Jan gehouden.
Interview →

Eenmaal terug in Barendrecht, gelijk weer even aan
mijn verslag werken.
Later op de middag nog even een SATA schijf in
een externe behuizing plaatsen, zodat die kon
worden aangesloten op een computer.
Toen de schijf nog even aan de computer gehangen,
zodat hij geformatteerd kon worden, dat duurt een hele tijd, maar hij zou ’s
nachts wel klaar zijn, dus die kunnen ze de volgende dag weer gebruiken. Dat was het laatste wat
ik die dag heb gedaan.
Op de terugweg heb ik een interview met Jeroen gedaan, daar hadden we toch tijd voor in de auto,
totdat ik thuis was dan.
Uiteindelijk heb ik ’s avonds, thuis, nog een interview met Robert gedaan, die hier voorheen ook
altijd heeft gewerkt. Nu heb ik dus al mijn interviews gedaan, ik heb er drie, dat was de “eis”.

Ronald de Haan -- 4H5 -- GKM

Blz. 8-13

Vrijdag
Ook vandaag is het weer een rustige dag, wel mijn laatste, dat is wel jammer. Ook lekker trakteren
op tompouces, omdat het mijn laatste dag is.
← Tompouces!!!

Het eerste wat ik heb gedaan, is het opruimen van het kantoor,
oude documenten, brieven enz.
Daarna was het tijd om op kantoor te gaan zitten en aan mijn verslag
te werken. Ondertussen kwam er een vrachtwagen met een grote
bestelling, dus heb ik daar ook even mee geholpen met uitladen en uitpakken, het was best aardig
wat, een heleboel par 64ers (lampen die we ook in Amsterdam hebben opgehangen, maar dan nu
wat feller), twee heel grote dimmers, samen met een nieuwe, al eerder genoemde juggler en ook
een heleboel bevestigingsmateriaal, kabels en stekkers.
Tijd om wat te gaan drinken en ik ging natuurlijk trakteren op die lekkere tompouces, omdat het
mijn laatste dag was. Iedereen vond het lekker, daar gaat het natuurlijk om.
Later op de middag heb ik weer op het kantoor gezeten, lekker aan mijn verslag werken en een
aantal dingen opzoeken, zoals telefoonnummers of testen op internet van een bepaalde camera,
maar ook nog een keer de telefoon opnemen
Later op de dag nog even de batterijen opladen van de draadloze microfoons, nog even gezellig
met elkaar drinken en de laatste dag zit er helaas weer op.
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Slot
Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Jammer dat de stage maar één week duurde, maar dat is nou
eenmaal zo. Ik heb ook niet alles kunnen zien. Ik heb bijvoorbeeld niet gezien dat ze met geluid
bezig waren, tenminste, niet in deze week, ik heb het wel eerder gezien, omdat het familie is en ze
ook bijvoorbeeld Koninginnedag regelen. Wel heb nu juist iets gezien, wat ze niet vaak doen: licht.
Dat was wel heel toevallig.
Wat heb ik geleerd? Ik vind zelf dat ik niet veel geleerd heb, maar dat komt omdat ik dit bedrijf al
kende. Wel weet ik nu nog zekerder dat ik later iets met techniek wil gaan doen.
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Interview 1/3
Met dhr. Jan de Vries

1. Hoe ziet een werkdag er uit?
Ik probeer om rond 8 uur op de zaak te zijn, tot ongeveer een uur of 6 en dan eventueel 's
avonds weer verder te gaan. Wel vind ik het belangrijk om dan wel even thuis te eten, om
in ieder geval weer even contact met elkaar gehad te hebben.
Hoe de dag er verder uitziet is niet echt te zeggen, dat varieert per dag. Je kan de hele
dag op de zaak zitten, maar je kan het ook druk hebben met spullen leveren of ophangen.
Ook is het nog eens zo, dat áls je op de zaak zit, dat je bij wijze van spreken al binnen 5
minuten onderweg bent.
2. Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van het beroep?
Het leukste is om met een klant te werken en dan ook aan al zijn wensen te kunnen
voldoen, oftewel: een klant tevreden stellen.
Wat niet leuk is, is de verantwoordelijkheid over de zaak. Ik doe dit beroep al langer, maar
sinds ik ook baas ben, doe ik nog hetzelfde, maar nu heb ik alle verantwoordelijkheid op
me.
3. Wat is het aantrekkelijke in het beroep?
Geluid is een beroep, video is een hobby en licht is een bijzaak, omdat we dat
hoofdzakelijk niet doen, maar als een klant er om vraagt, doen wij het wel, het hoort
namelijk wel bij de “uiterlijke verzorging” van een presentatie.
4. Hoe is de beroepskeuze tot stand gekomen?
Als kind was ik al erg geïnteresseerd in elektronica, ook op het gebied van geluid. Het
boeide me gewoon, daarna ben ik vanzelf in deze richting gerold.
5. Welke vooropleiding is geëist?
Je moet toch minimaal wel de Middelbare Technische School (MTS) gedaan hebben, de
kant van elektra dan. Wat je verder van elektro afweet, is alleen maar mooi meegenomen.
6. Welke vaardigheden zijn nodig voor dit beroep?
Je moet vooral representatief zijn, je moet niet op een “boerse manier” binnen komen,
maar een goede indruk maken, zodat de klant gewoon ziet dat je er verstand van hebt en
ook met je verder wil werken.
Ook is het fijn als je interesse in elektra en/of geluid hebt, dan werk je wat gemotiveerder.
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Interview 2/3
Met dhr. Jeroen de Vries

1. Hoe ziet een werkdag er uit?
Meestal van half negen tot een uur of half zes. 's ochtends zit ik meestal op kantoor, dan
maak ik facturen, bankzaken regelen en dan ben ik 's middags beschikbaar om klusjes te
doen. Ook regel ik de bestellingen, als er wat nodig is voor een klant bijvoorbeeld, ik weet
dus nooit exact hoe de dag er uit ziet.
2. Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van het beroep?
Het leuke van dit beroep is dat het erg afwisselend is, het is ook nooit hetzelfde op
kantoor. Ik ben Bachelor, dus ik heb een overzicht van wat er allemaal gebeurd. Ook leuk
is het wisselen van de uren. Tegelijkertijd is dit ook niet leuk, je zit bijvoorbeeld de hele
dag te werken, maar omdat er nog aardig wat te doen is, kun je 's avonds ook wel eens
terugkomen om te werken
3. Wat is het aantrekkelijke in het beroep?
Het is niet echt een beroep, het is meer klussen en een beetje de administratie bijhouden.
4. Hoe is de beroepskeuze tot stand gekomen?
Vooral de relatie, ik ben er al ingerold vanaf school, ik had eerst een bijbaantje bij de
(oude) Schaap en nu heb ik een volledige baan bij de (nieuwe) Schaap, ook omdat het
mijn vader is.
5. Welke vooropleiding is geëist?
“Bedrijfseconomie Accountancy” (HBO). Wat je er verder bijleert is alleen maar handig en
dat leer je “on the fly”, niet echt tijdens je opleiding dus, maar meer eens een cursus
tussendoor.
6. Welke vaardigheden zijn nodig voor dit beroep?
planning. het overzicht wat ik verkrijg door op kantoor te zitten moet omgezet worden in
een planning waarin alles op een logische manier op elkaar aansluit en met zo min
mogelijk kosten (niet alleen geld maar ook tijd) zoveel mogelijk te doen.

Ronald de Haan -- 4H5 -- GKM

Blz. 12-13

Interview 3/3
Met dhr. Robert de Vries

1. Hoe zag jou werkdag eruit (bij schaap dus)?
's ochtend een bak koffie / thee. Tijdens het drinken een overleg wat de werkzaamheden
zijn en wat er allemaal op de 'to-do'lijst staat. Tijdens de (gezamelijke) lunch weer een
korte update.
2. Wat zijn/waren de leuke en minder leuke kanten van het beroep?
Het kunnen lange dagen worden, dus daar moet je tegen kunnen. Maar de waardering die
je kan krijgen zodra alles goed is gegaan kunnen veel betekenen!
3. Wat was het aantrekkelijke in het beroep?
De uitdaging!
Als je het algemeen bekijkt telt salaris + voorwaarden/extra's ook mee (Auto, telefoon,
laptop etc etc)
4. Hoe was de beroepskeuze tot stand gekomen?
Na gesprekken met familie/vrienden kijkend wat ik leuk vond. Daarover meer informatie
ingewonnen en een opendag bijgewoond, daar heb ik toen gesproken met zowel
studenten als docenten. De keus was toen voor mij redelijk snel gemaakt.
5. Welke vooropleiding is geëist?
Tja, als je het vanuit het perspectief bekijkt van Systeembeheerder zal het minimum rond
MBO-ICT 3 a 4 liggen. Anders zou het 'gewoon' informatica HBO kunnen zijn.
6. Welke vaardigheden zijn nodig (zijn makkelijk om te hebben)?
Communicatief, inzet en betrokken, geen 9-tot5! Stress/druk-bestendig.
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