
ERVARINGEN
VAN STAGIAIRS EN AFSTUDEERDERS BIJ PRINS BOUW

In mijn 3e studiejaar van de opleiding Bouwkunde (Windesheim Zwolle) heb ik stage gelopen bij

Prins Bouw B.V. Ik heb tijdens deze stage geassisteerd bij de werkvoorbereiding van 11 woningen

in Almere. Daarnaast heb ik diverse bouwplaatsen bezocht en een aantal kleine calculaties

gemaakt. Tijdens deze stage heb ik erg veel geleerd en een leuke tijd gehad. 

 

Na in de eerste helft van mijn 4e studiejaar bij een ander bouwbedrijf stage te hebben gelopen, ben

ik begin 2017 teruggekeerd bij Prins Bouw om af te studeren. Samen met een studiegenoot heb ik

onderzocht waar een woning aan moet voldoen om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Deze afstudeeropdracht was de laatste stap naar het HBO diploma. Na het behalen van mijn

diploma ben ik direct bij Prins Bouw aan de slag gegaan als werkvoorbereider. 

 

Voor iedereen die ook overweegt om stage te lopen bij Prins Bouw: het is een allround bouwbedrijf

met een informele en gezellige sfeer. Als stagiair krijg je veel verantwoordelijkheid en help je je

begeleider met de voorbereiding van een project of het maken van calculaties. Doordat het bedrijf

veelzijdig is, krijg je te maken met  verschillende projecten. Prins Bouw realiseert verbouwingen,

woningen, appartementencomplexen, kantoren en bedrijfshallen. Voor ieder wat wils! 

Mijn afstudeerstage heb ik mogen uitvoeren bij Prins Bouw. Het eerste deel van mijn stage mocht ik

meelopen met de uitvoering en waar nodig mocht ik timmerlieden assisteren. Het tweede deel van

mijn stage heb ik, in samenwerking met de projectleiding, de werkvoorbereiding van diverse

projecten opgepakt. 

 

De combinatie van het werken binnen en buiten sprak mij erg aan. Hierdoor heb ik veel geleerd

over de werkwijze op de bouwplaats en hoe de werkvoorbereiding hierop kan worden afgestemd.

Tijdens mijn stage heb ik het erg naar mijn zin gehad. De prettige werksfeer en de vele vrijheid die

er werd geboden om jezelf te ontwikkelen, hebben ervoor gezorgd dat ik in een korte periode veel

heb geleerd over het gehele bouwproces van het begin tot het eind. 

 

Aan het einde van mijn stageperiode ben ik in dienst getreden bij Prins Bouw Ermelo, waardoor ik

nu de functie calculator/werkvoorbereider heb. Ik ben blij dat ik Prins Bouw als stagebedrijf

gekozen heb. Ik heb het erg naar mijn zin binnen het gezellige team 

Henrik Drost
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