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1

INLEIDING

Teambouwers – de webapplicatie waar ik in mijn stage aan gewerkt heb – is een
platform waarop bedrijven gratis hun eigen vacaturewebsite kunnen genereren. Deze
website heeft alles om vacatures te tonen en geïnteresseerden te doen solliciteren. Via
het platform van Teambouwers kunnen deze vacatures beheerd en sollicitaties
behandeld worden. Verder kan de gebruiker van de applicatie de te genereren
vacaturewebsite volledig personaliseren door gebruik van eigen afbeeldingen en het
invoeren van eigen accentkleuren.
In onderstaande reflectie zal je kunnen lezen welke delen van het project ik tijdens
mijn stage gerealiseerd heb en hoe ik dat ervaarde.
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ZIEKTE

Een belangrijk gegeven om rekening mee te houden is dat ik gedurende 4 weken
grotendeels buiten strijd was door ziekte. Hierdoor ben ik jammer genoeg niet zo ver
kunnen komen als ik zelf gewild had. Wanneer ik tijdens de laatste weken merkte dat
het heel vlot begon te gaan, was het einde van de stage al nabij. Jammer genoeg heb
ik het project, waarvan het van de start al duidelijk was dat het ambitieus was,
hierdoor dus ook niet kunnen afmaken.
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INHOUDELIJKE REALISATIES

Concreet heb ik me de eerste week van mijn stage verdiept in Laravel, een PHP
framework dat nieuw voor me was. Een opdracht in zo’n onbekende omgeving vond ik
een toffe uitdaging. Toen ik de online cursus Laravel beëindigd had, was het eerste
werk om het design in Adobe XD om te vormen naar programmeercode.
Nadat het front-end van de jobsite en het beheerdersplatform af was, kon het ‘echte
werk’ beginnen. Ik ging aan de slag om te zorgen dat het loginsysteem goed werkt. In
het registratiesysteem werd afgeweken van de Laravel standaard, waardoor ik door
tegenslagen en bug fixes de werking van het framework door kreeg. Het maken van de
beheerfunctionaliteit van bedrijfsgegevens en vestigingen verliep achteraf vlot.
In de laatste anderhalve week van de stage, zorgde ik er onder andere voor dat de
vacatures goed getoond werden op de vacaturewebsite en dat de platformbeheerder de
sollicitaties kan behandelen op het beheersplatform.
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PERSOONLIJKE REFLECTIE

De stage was voor mij een aangename ervaring met wat het is om aan het werk te zijn.
Het was een individuele opdracht maar door wekelijkse meetings en korte videocalls
tussendoor werd ik goed ondersteund.
Als stagiair heb ik ook gevolgen gevoeld van de Coronapandemie. Aan de ene kant door
waarschijnlijke Covid-19 besmetting en de afwezigheid die het met zich mee bracht,
aan de andere kant door het langdurig verplicht thuiswerken.
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INZICHTEN – PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

De gevolgen van de coronapandemie brachten verschillende inzichten met zich mee.
Allereerst was er een karaktereigenschap van me dat zichtbaar werd. Ik ben iemand die
graag zelf tot een oplossing komt. Het feit dat we van thuisuit aan het werk waren,
betekende ook dat ik minder snel om hulp vroeg. Ik wilde niet overkomen alsof ik niets
begreep. Op een gegeven moment merkte ik echter dat ik hierdoor teveel tijd nodig
had om bepaalde bugs op te lossen, waarna ik mezelf corrigeerde en sneller om hulp
vroeg. Door deze bijsturing werd het Laravel framework me ook snel bekend.
Een tweede inzicht kwam door de wekenlange afwezigheid. Het was niet langer
mogelijk om een afgerond stageproject te hebben. Eventjes had ik hierdoor moeite om
vooruitgang te boeken. Ik besefte echter al snel dat ik voor mezelf een doel moest
stellen, zodat ik naar dat doel kon toewerken. Ookal kon ik het project door ziekte niet
afronden, ik kan wel trots zijn op de voortgang die ik ondanks de omstandigheden
gemaakt heb.

