
'IK WAS VAN TE VOREN BEST 

ZENUWACHTIG' 
R U B E N  ( 2 1 )  L I E P  E E N  D A G  S T A G E  B I J  D E  N S  

'Deze stagedag bij de NS heeft mij enorm geholpen bij het maken van mijn studiekeuze. Het 

was spannend om ernaartoe te gaan! Je hebt van te voren wel een beeld van een 

organisatie en een functie, maar in praktijk is het toch vaak heel anders. Ik kende de NS 

gewoon als treinreiziger, maar nu heb ik echt gezien hoe de organisatie in elkaar zit. Er zijn 

zoveel verschillende afdelingen en functies, dat weet je als studiekiezer niet. 

Wat mij het meest is bijgebleven aan deze dag is het enthousiasme van de mensen die ik 

heb ontmoet en de vele doorgroeimogelijkheden.' 

Studiekeuze maken? Stage lopen! 



WAAROM WIJ 
MEEDOEN 
Aukje Schouwenaars van de organisatie 

Jinc en Eloïse Gerwig  van stichting 

Reinaerde bieden allebei drie keer per jaar 

één stagedag aan voor de studiekiezers 

van Intermijn. 'Ik vind dit een hele leuke 

manier om mijn vakgebied onder de 

aandacht te brengen bij de toekomstige 

generatie' vertelt Eloïse. Aukje: 'De frisse 

blik van jongeren is ook echt waardevol. Ik 

heb ze mee laten denken over een 

vraagstuk uit onze organisatie, en hun 

suggesties neem ik zeker mee!' 

Intermijn is een studiekeuzeorganisatie met 

een duidelijke visie als het gaat om kiezen: 

kiezen moet je leren. Om de studie te 

kiezen die écht bij je past heb je zelfkennis, 

zelfvertrouwen en kennis van de wereld om 

je heen nodig. De stagedagen 

(meeloopdagen) bieden aankomend 

studenten een unieke inkijk in de 

arbeidsmarkt. 

KIEZEN MOET JE 
LEREN 

‘Dankzij de stagedagen heb ik een realistischer beeld van het 

werkende leven.' 

'De stagedagen hebben mij echt de motivatie gegeven om straks te 

gaan studeren: ik weet waar ik het voor doe!’ 

'De stage-ervaringen hebben veel invloed gehad op mijn studiekeuze!' 



OOK MEEDOEN? 
Enthousiast geworden? Intermijn is op 

zoek naar nieuwe samenwerkingspartners 

om toffe stagedagen mee te organiseren. 

Ben je enthousiast over je eigen werk? En 

ben je bereid maximaal drie keer per jaar 

een studiekiezer gedurende een 

dag/dagdeel een kijkje in de keuken te 

geven? Dan zijn we op zoek naar jou!  

Neem contact met ons op via 

info@intermijn.nl, dan maken we 

binnenkort  kennis met je! 

'De voorbereiding kostte mij weinig tijd' 

vertelt Paul van 't Klooster, 

managementtrainee bij NS. 'Ik heb Ruben 

een dag mee laten lopen bij mijn eigen 

werkzaamheden. Hij had zich goed 

voorbereid en stelde leuke vragen, 

waardoor we leuke gesprekken voerden 

die mij ook weer aan het denken zetten 

over mijn eigen loopbaan. 

Aukje Schouwenaars vertelt: 'gewoon een 

ochtend met jou meekijken levert een 

studiekiezer al zoveel op. Het is een kleine 

moeite en het resultaat is groot.' 
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