Stagereflectie
Dit document bevat mijn ervaring en reflectie over mijn stageperiode bij
HappyGreen.
Deze stage is voor mij een goede leerervaring geweest. Ik heb echt ervaren hoe
het is om in een team van ontwikkelaars te werken en bij te dragen aan een echt
product.
Over het algemeen denk ik dat de stageperiode goed is verlopen en dat ik heb
geleerd wat ik wilde leren. Ik ben tevreden met de eindproducten en de stappen
die ik heb gezet om daar te komen. Bij elke stap betrokken kunnen zijn, is niet altijd
hoe het gaat voor stagiaires, dus ik ben blij dat HappyGreen me de kans heeft
gegeven om op veel gebieden te leren.
Deze stage heeft me ook laten zien hoe de werelden van design & development in
de echte wereld samensmelten tot één geheel. Het was fijn om te zien hoe ik van
begin tot eind bij een project betrokken kan zijn, en dit proces heeft me ook
geholpen te realiseren wat ik wil blijven doen als ik mijn diploma heb, namelijk
front-end ontwikkelaar die af en toe bezig is met design.
De kwaliteiten die ik al had heb ik goed verder kunnen ontwikkelen. Ik heb me veel
bezig gehouden met development en veel kennis opgedaan over de wereld van
mobiele apps via hybride frameworks zoals React Native, en hoe ik JavaScript kan
combineren met zo’n framework om complexe en slimme user interfaces te
maken. Ook heb ik sinds dat ik hier kwam aangeleerd om TypeScript boven
JavaScript te gebruiken en wat de voordelen hiervan zijn in een grote codebase
met meerdere ontwikkelaars.
Naast development heb ik mijn design skills kunnen verbeteren door user
interfaces te ontwerpen en feedback te krijgen.
Ik ben dankbaar voor alle feedback die mijn collega's en begeleiders me tijdens
deze stage hebben gegeven.

Wat ging er goed?
Al vrij snel merkte ik dat ik goed paste bij HappyGreen. Ik vond dat de design
filosofie en manier van werken erg bij mij aansloot. Hiernaast zijn het veel jonge
medewerkers die overeenkomende interesses hadden waar ik goed mee om kon
gaan.
De werkzaamheden zoals UI design pakte ik vrij zelfstandig op (met hier en daar
de nodige feedback op designs), en ook kon ik na wat hulp en oefening mijn eigen
weg vinden bij het ontwikkelen van de app.
Ook het werken in teamverband ging goed. ik had nog niet eerder in een
professionele omgeving gewerkt met andere ontwikkelaars, maar het
communiceren met collega’s verliep soepel en vlot. Ik wist wat er van mij
verwacht werd, en ik wist ook dat ik bij collega’s terecht kon als ik ergens niet uit
kwam.

Wat kon er beter?
Het was even wennen om veel nieuwe development technieken zoals TypeScript,
Redux en React Native te leren kennen. HIer is HappyGreen gelukkig
ondersteunend in geweest en heb ik oefenopdrachten kunnen maken waar ik
feedback op kreeg, en heb ik gedurende de stageperiode altijd vragen kunnen
stellen. Ik merkte dat ik veel dingen aan mijn code kon verbeteren zowel in
efficiëntie als inhoudelijk, maar ik wel goed kon meedraaien en dat de basis van
de code goed overeenkwam met de bestaande code.
Bij het research en concepting proces heb ik veel na moeten denken over
mogelijkheden van de app. HappyGreen bood mij hier regelmatig hulp bij aan
door mee te denken over ideeën, en collega’s beschikbaar te stellen voor een
brainstorm sessie. Echter vond ik het soms nog lastig om goede en vernieuwende
concepten te vormen. Uiteindelijk heb ik knopen kunnen doorhakken en een
concept kunnen bedenken waar HappyGreen iets aan had.

