
 

Stagiair handhaving milieu 

Talitha: ”Naast je eigen vakgebied, kan je nog veel meer 
leren”. 
 
Van stagiairs die mij zijn voorgegaan, hoorde ik dat de ODMH een “toffe werkplek” is. Ik zit in 

de tweede klas van MBO4 Plus en in dat jaar moet je stage lopen. Nadat ik de positieve 

geluiden hoorde over de ODMH , wist ik dat ik graag bij deze organisatie werkervaring op 

wilde doen. 

 

 “SFEER IS EEN GEVOEL, DAT 
KAN JE LASTIG UITLEGGEN” 
 

SFEER 

De eerste keer dat ik echt kennismaakte 

met de ODMH, was tijdens een 

bedrijvendag. Ik voelde meteen dat er een 

open en informele sfeer heerst. Hoe dat 

voelt, is lastig in woorden uit te drukken. 

Die dag werd met veel enthousiasme aan 

mij verteld over wat de diverse afdelingen 

doen. Op dat moment had ik nog niet eens 

gezegd dat ik interesse had om bij de 

ODMH stage te lopen. 

Dat de sfeer vaak goed is, neemt niet weg 

dat de taken juist wat formeel zijn. En dat 

je als stagiair meteen serieus wordt 

genomen. Dit hoorde ik al van stagiairs die 

mij voorgingen. De indruk die ik van hun 

verhalen kreeg, klopt met mijn ervaring. 

 

 

Voordat ik mocht starten, had ik een 

kennismaking met mijn stagebegeleider. 

De contacten tussen de ODMH en mijn  

 

school zijn goed, dat maakt afspraken 

maken makkelijker.  

 

CORONA 

Corona maakte dat de situatie ineens 

veranderde. Ik moest grotendeels 

thuiswerken. Gelukkig was dit goed 

geregeld. De werkopdrachten stopten voor 

mij, maar mijn schoolopdracht kon ik 

verder uitwerken.  

 
“NIET DE HELE DAG OP 
SLEEPTOUW” 



 

SAMENGEWERKT 

Tijdens mijn stage werkte ik samen met 

diverse collega’s in verschillende functies. 

Daar had ik goede begeleiding bij. Ik kreeg 

eigen opdrachten, zoals het uitvoeren van 

milieucontroles bij bedrijven. Ik mocht zelf 

bedrijven uitzoeken, de voorbereiding van 

het bezoek doen en de brieven sturen met 

het resultaat van de controles. Hierdoor 

leerde ik zelfstandig te werken. Mijn 

begeleider keek mee en wees mij op 

zaken die ik beter of anders had kunnen 

doen. Ook daar leerde ik van. 

AANBEVELEN 

Ik zou de ODMH aanbevelen als je op het 

gebied van bodem, lucht, zwemwater of 

geluid iets wilt leren. De ODMH stelt je in 

staat om naast je eigen vakgebied ook 

andere dingen te leren. Zo heb ik een keer 

bij bodem en zwemwater meegelopen en 

ook daar wat van meegekregen. Voor mijn 

eigen studierichting sloten de opdrachten 

perfect aan. Dit werk reikt verder dan wet- 

en regelgeving. Vooral de diversiteit aan 

mensen met wie je te maken krijgt, maken 

het meer dan dat. Deze ervaringen neem 

ik mee in mijn verdere studie en loopbaan.  

 

”MIJN BEGELEIDER KEEK 
MEE EN WEES MIJ OP ZAKEN 
DIE BETER OF ANDERS 
KUNNEN. OOK DAAR LEERDE 
IK VAN”  
 
TIP 

Mijn stagebegeleider gaf mij de beste tip: 

richt je op opdrachten die belangrijk zijn 

voor jouw opleiding en het doel van jouw 

stage. De ODMH is best een grote 

organisatie met een breed werkveld. Dan 

moet je uitkijken dat je niet blijft steken in 

de vraag: waar moet ik beginnen en waar 

eindigen? Mijn tip is begin op tijd aan je 

schoolopdracht , zodat je niet op het eind 

nog veel moet doen. 


