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Vragen algemeen   
 

 Wat is de naam van het bedrijf waar je stage loopt, wat is hun website? 
Connect Chartering B.V. 
http://www.connectchartering.nl/ 
 

 Wat doet of maakt het bedrijf, maakt het spullen, verkoopt het iets, levert het 
een dienst? 

Het bedrijf zorgt dat volgeladen schepen van punt A naar punt B gaan. 
De lading kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: stalen buizen, auto’s en zelfs 
hele metrowagons. 
 

 Wat is de naam van je begeleider op je stage dag? 
Eileen Haasnoot-Ward 
 

 Wat voor werk doet deze begeleider en wat is de naam van zijn/of haar 
functie? 
Eileen is administratief medewerkster. Zij doet de administratie en de 
boekhouding van het bedrijf. Zij pleegt telefoontjes met de klanten en zij 
maakt contracten op. 
 

 Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden van je begeleider, hoe ziet zijn of haar 
dag er meestal uit? 
Eileen komt op haar werk en behandelt de binnengekomen e-mails. 
Daarna gaat ze haar eigen werk doen( telefoontjes plegen, e-mails 
sturen, contracten maken en de financiële administratie enz). Tussen de 
middag eet ze wat en dan gaat ze weer door. Ze werkt 3 dagen in een 
week.  
 

 Hoeveel mensen werken er ongeveer bij dit bedrijf? 
3 personen 
 

 Zijn er nog meer functies of werkzaamheden binnen dit bedrijf die anders zijn 
dan die van je begeleider?  
Ja, want Bertus Boere (de directeur) gaat klanten bezoeken, nieuwe 
contracten afsluiten en schepen bekijken. Eileen zit echt alleen maar op 
kantoor. 
 

 Beschrijf je dag van begin tot eind, wat voor werk kon je doen? Wat heb je 
gezien? 
Ik kwam binnen in een heel mooi kantoor en eerst ging Eileen (mijn 
begeleider) vertellen over haar werk en wat ze doet. Daarna kon ik zelf 
aan het werk. Ik mocht bonnetjes kopiëren, want bonnetjes vervagen en 
je moet de bonnetjes die bij de contracten horen minimaal 7 jaar 
bewaren. En ik kon ook contracten die al helemaal klaar waren op 
volgorde in een map doen. Ik heb gezien dat er heel wat bij komt kijken 
om een schip van A naar B te laten varen. Er moeten veel dingen voor 
geregeld worden.  
 

http://www.connectchartering.nl/
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 Maak foto’s van jou op je stageplek en maak ook een selfie, vraag vooraf 
toestemming hiervoor! 

 

  Op de foto met Eileen              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selfie met op de achtergrond de Euromast  
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Interview de heer Leo Sinon (chartering broker), vragen A t/m H 
Neem een interview af met je stagebegeleider, je stelt daarbij de volgende 
vragen: 
 
A) Welke opleiding(en) heeft u gehad 

Havo+ zee bevrachter cursus  
 

B) Welke opleiding heb je nodig voor het werk wat u nu doet? 
STC (scheepvaart) 
 

C) Sluit uw opleiding aan bij het werk wat u nu doet. 
Ja  

 
D) Heeft u hiervoor nog andere banen gehad, en zo ja welke? 

Ja, banketbakker 
 

E) Wat vindt u de leuke kanten van dit werk? 
Er zit veel wisseling in het werk 
 

F) Wat vindt u de mindere kanten van dit werk? 
Soms doe je heel hard je best voor een contract en wordt hij op het 
laatst gecanceld  
 

G) Is uw werk veranderd in de jaren dat u dit doet? Zo ja wat? 
Ja door de communicatiemiddelen (internet) kun je beter in contact 
komen met bedrijven. 
 

H) Heeft u nog tips voor de stagiair? 
Altijd eerlijk blijven! 

 

 

 

Foto met Leo Sinon  
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Eind evaluatie/ terug kijken, vragen A t/m H 

Aan het eind kijk je terug op je snuffelstage dag, geef zelf antwoord op al deze 
vragen: 
 
A) Vond je dit werk boeiend? Waarom wel of waarom niet...? 

Ik vind het werk boeiend omdat er zoveel interessante dingen 
gebeuren. 
 

B) Wat dacht je van tevoren over het werk? Dacht je dat het zwaar/makkelijk, 
vies, interessant enz.  zou zijn, leg dit uit in je eigen woorden. 
Ik had gedacht dat het heel moeilijk zou zijn, omdat er meerdere talen 
worden gesproken en er veel moeilijke woorden worden gebruikt. 

 
C) Wat was er achteraf anders dan wat je eerst dacht? 

Het is inderdaad moeilijk werk, maar ik denk dat je er aan moet 
wennen en dan valt het wel mee. 
 

D) Hoe kijk je terug op je dag,  vind je het werk leuk? Minder leuk? Leg uit, 
alle positieve en negatieve dingen kun je hier noemen. 
Ik vond het heel leuk werk, want er wordt met mensen over heel de 
wereld gecommuniceerd en dat vind ik heel interessant.  

 
E) Zie je jezelf dit werk ook doen, waarom wel en waarom niet? 

Ik weet nog niet of ik dit werk ook later wil gaan doen want ik kan het 
nog niet ergens mee vergelijken. 

 
F) Weet je nu goed welke opleiding je nodig hebt voor dit werk? Vertel welke 

opleidingen er zijn voor dit werk. 
Ja, als ik dit werk later ook wil gaan doen moet ik naar het STC 
(richting scheepvaart). 

 
G) Wat is je conclusie, hoe kijk je terug op je stage? Vond je dit een nuttige 

opdracht, leg uit. 
Ik vond het heel leuk, maar ik kan nog niet beslissen of ik dit later 
echt wil gaan doen want ik heb nog niks om het mee te vergelijken. Ik 
vond het wel heel nuttig.  

 
H) Wat wil je zelf nog vertellen? 

IK VOND HET SUPER LEUK! 

 


