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Voorwoord 
 
Dit verslag dient als projectresultaat voor onze 2e stage die we op Philips Research 
Laboratories te Eindhoven hebben gelopen.  
 
Het verslag is bestemd voor de twee opdrachtgevers, nl.:  
Dhr. K. Kater, onze stagedocent op de Fontys Hogescholen in Eindhoven en 
de opdrachtgevers van de te maken website: ir.  S.H.M.J. Houben als onze 
stagebegeleider en dr. E.J.W. ter Maten, contact persoon  van de organisatie van de 
conferentie. 
 
De vormgeving van dit verslag is gemaakt aan de hand van Rapport over 
Rapporteren [4]. 
 
Tenslotte vermelden wij dat dit verslag mede tot stand gekomen is dankzij ir.  
S.H.M.J. Houben, onze stagebegeleider van het bedrijf en dr. E.J.W. ter Maten. Ook 
willen we ir. W.P.M. van der Linden bedanken voor zijn bijdrage aan het analyseren 
van de achterliggende informatie die nodig is voor de website.  
 
 
 
Eindhoven, Juni 2001 
 
Wessel Heijmeriks 
Aminah Santowikromo 
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Samenvatting 
 
Dit verslag behandelt het verloop van de 2e stage van de stagiaires Aminah 
Santowikromo en Wessel Heijmeriks bij Philips Research Laboratories, afdeling 
Electronic Design & Tools, Analogue Simulation(ED&T/AS). 
 
De stageopdracht omvat de implementatie van een website voor de internationale 
conferentie Scientific Computing in Electrical Engineering(SCEE-2002) gegeven op 
de TU/e te Eindhoven in het jaar 2002. 
 
De achtereenvolgende hoofdstukken gaan in op voor de stage relevante aspecten, 
zoals: 

• De stage is projectmatig verlopen met behulp van een inleidende fase, een 
kernfase en de aanwezigheid van documentatie. 

• De ontwerpfase, bestaande uit een vooronderzoek, oriëntatie wat betreft tools en 
het ontwerpen van de structuur.  

• De implementatiefase, bestaande uit een statisch en dynamisch deel van de 
website, waarbij de database ook belicht wordt. 

• De documentatie bestaande uit een stagerapport, een bedrijfsrapport, een plan 
van aanpak en notulen.  

 
Deze stage is nuttig geweest omdat we kennis hebben kunnen maken met een 
projectmatige werkomgeving. We hebben onze theoretische kennis in praktijk 
kunnen toepassen en kunnen uitbreiden. Tevens zijn we in contact gekomen met het 
bedrijfsleven waardoor we ons hebben kunnen oriënteren op de markt. Om al die 
redenen is dit een geslaagde stage. 
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Summary 
 
This report deals with the course of the second internship of the interns Aminah 
Santowikromo and Wessel Heijmeriks. This internship is held at the Philips Research 
Laboratories in the department Electronic Design & Tools, Analogue 
Simulation(ED&T/AS) 
 
The assignment is to implement a web-site for the international conference “Scientific 
Computing in Electrical Engineering(SCEE-2002) that will be held on the premises of 
the TU/e in Eindhoven in the year 2002.  
 
The successive chapters will give information about the for internship relevant topics: 

• The internship is held in a project based environment with the help of a 
introductory phase, a kernel phase and the right amount of documentation 

• The design phase, composed of a preliminary investigation, orientation on tools 
and the design of the structure.  

• The implementation phase, composed of a static and a dynamic part of the web-
site, where the database has also been highlighted. 

• The documentation, composed of an internships-report, a company report and a 
plan of approach. 

 
This internship has been useful to us because we have made acquaintance with an 
environment where people work in projects. We have been able to bring our 
theoretical knowledge into practise and we have been able to expand it. We also 
came in touch with the business world, which was very useful for us because we had 
the possibility to orient on the market. For all these reasons we can call this 
internship successful. 
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Verklarende woordenlijst 
 
Abstract 
Een stuk documentatie over een te geven presentatie die ingediend kan worden als 
maatstaf of het onderwerp/ niveau wel geschikt is. 
 
AS 
Analogue Simulation, subafdeling van ED&T. 
 
Book of abstracts 
Alle goedgekeurde papers zijn samengevoegd in 1 boek om de bezoeker van de 
conferentie een goede illustratie te geven over de gepresenteerde onderwerpen. 
 
ED&T  
Electronic Design & Tools, afdeling op Philips Research Laboratories, te Eindhoven. 
 
Handler 
Een pagina die gegevens van een formulier verwerkt. Als er in het formulier op de 
verzendknop geklikt wordt neemt deze pagina het over. Het is dus een  
formulierverwerker. 
 
HTML 
HyperText Markup Language,  
 
MySQL  
Een veel gebruikt database management systeem.  
 
OTO-D 
Een notitiewijze voor datamodellering. 
 
Paper 
Een stuk documentatie over een gegeven presentatie gemaakt door de presentator 
en/ of achterban. 
 
PC-Leden 
Leden van het programmacomité. 
 
PHP  
PHP, dat staat voor "PHP: Hypertext Preprocessor", is een HTML-embedded 
scripting taal. Veel van zijn syntax is geleend van C, Java en Perl met een aantal 
unieke functies extra. Het doel van de taal is om webontwikkelaars op een relatief 
simpele manier pagina's te laten maken die dynamisch gegenereerd worden. Deze 
taal functioneert aan de kant van de server en genereert HTML die doorgestuurd 
wordt naar de gebruiker. 
 
Program Committee 
Het programmacomité. Dit comité is opgesteld om het programma  van de 
conferentie te bepalen. 
 
Reviewers 
Personen die aangewezen worden door PC-leden om een abstract of een paper te 
beoordelen en te becommentariseren. 
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Review  
Beoordeling van een abstract of paper en aanvullend commentaar. 
 
 
 
SCEE  
Scientific Computing in Electrical Engineering, de naam van de conferentie die 
gegeven wordt op het terrein van de TU/e 
 
TU/e 
Technische Universiteit Eindhoven. 
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1. Inleiding 
 
In het jaar 2002 wordt er op de Technische Universiteit in Eindhoven de conferentie 
“Scientific Computing in Electrical Engineering”(SCEE-2002) gehouden. Philips is 
niet alleen een van de sponsors van deze conferentie, maar is ook betrokken bij de 
organisatie.  
Voorgaande jaren werden de meeste aanmeldingen per post of elektronische post 
gedaan. Deze werden handmatig in een database verwerkt. Ditzelfde geldt voor de 
abstracts en papers, ook deze werden handmatig verstrekt/ beoordeeld.  
Daarom zijn wij benaderd  om een groot deel hiervan op te vangen door het via een 
website te laten gebeuren.  Deze website zou dan direct in contact staan met een 
database zodat het meeste papier- en tik-werk wordt vermeden. 
 
Hoe het project verlopen is qua planning, is te lezen in hoofdstuk 2 van dit verslag. 
De ontwerpfase wordt behandeld in hoofdstuk 3. Er is informatie te vinden over de 
implementatiefase in hoofdstuk 4. En tenslotte is er informatie over de aanpak van de 
documentatie in hoofdstuk 5.  In de bijlagen zijn er nog verschillende belangrijke 
documenten aanwezig:  het Plan van Aanpak en een bedrijfsrapport met daarin 
beschrijvingen van de stageproducten. 
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2. Planning/ werkwijze 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke werkwijze wij hebben gehanteerd en hoe 
onze planning was ingedeeld.  We hebben als streven gesteld om tijdens de hele 
levenslijn van het project deze planning te volgen. 
 
  
2.1 Projectmatig werken 
 
Het maken van de website is projectmatig en planmatig verlopen. Allereerst werd er 
een plan van aanpak gemaakt waarin werd duidelijk gemaakt wat er tijdens de stage 
moest gebeuren. De opdracht werd opgedeeld in verschillende fasen: een inleidende 
fase, een implementatiefase en een documentatiefase. Om het hele project te 
kunnen beheersten zijn er bij elke fase afrondingsdata bepaald. 
  
 
2.2 Taakverdeling 
 
Deze stage is in de vorm van een duo-stage. Dit heeft tot gevolg dat we een 
taakverdeling hebben binnen het project. Bij de inleidende fase zijn de taken per 
stagiair hetzelfde: we moeten allebei bekend worden in een voor onze onbekende 
omgeving.  
Bij de kernfase en documentatiefase is er des te meer verschil. Binnen de kernfase 
heeft Aminah meer gezorgd voor het geheel terwijl Wessel zich bezig hield met de 
meer specifieke problemen die er binnen het geheel aanwezig zijn. Zo zijn de meeste 
formulieren en handlers door Aminah gemaakt en is een groot deel van de 
functionaliteit(verborgen controles e.d.) toegevoegd door Wessel. 
Het stagerapport is voornamelijk geschreven door Wessel, het bedrijfsrapport is 
voornamelijk geschreven door Aminah. 
De taken bij besprekingen zijn steeds afgewisseld: we zijn om en om voorzitter dan 
wel notulist geweest. Tijdens de presentaties die gegeven zijn hebben we iedere 
keer ieder de helft gepresenteerd en dan wel over datgene waar we op dat moment 
zelf mee bezig waren.  
 
 
2.3 Inleidende fase 
 
De inleidende fase bestaat uit een analyse van de werkplek/ werkomgeving. Hier 
moesten we bekend worden met onder andere het besturingsysteem Unix, de 
server-side embedded taal PHP, het al wat meer bekende HTML en het 
databasemanagementsysteem MySQL. Ook moesten we uitzoeken in welke 
programma’s we PHP en HTML zouden gaan schrijven. 
 
 
2.4 Kernfase 
 
De kernfase bestaat kortweg uit 2 fasen: de ontwerpfase en de implementatiefase.  
 
Binnen de ontwerpfase wordt de site ontworpen. Hierbij wordt gekeken wat er 
gemaakt moet worden en met welke tools dit gemaakt zal gaan worden. Dit alles 
gebeurt aan de hand van de analyse/ vooronderzoek[Bijlage II, hoofdstuk 2]. 
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De implementatiefase bestaat uit implementatie van de website, met daarin 
verschillende subprojecten. Deze subprojecten bestaan uit een analytisch gedeelte 
waarin de vereisten worden opgesteld per onderdeel d.m.v. analyse en 
besprekingen. Nadat deze analyse heeft plaatsgevonden wordt er een begin 
gemaakt met de implementatie. Zodra de implementatie is afgerond begint het 
testen(en het oplossen van de uit de test komende problemen). Als alles werkt wordt 
aan het volgende deelproject begonnen met dezelfde cyclus[Figuur 2.1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige van deze deelprojecten zijn deels van elkaar afhankelijk zodat er een 
goede planning moet plaatsvinden wanneer welk deelproject moet worden 
uitgevoerd. Mede moet er gekeken worden wat de “must haves”, de “should haves”, 
de “could haves” en de “won’t haves” zijn. Doordat het een website is moet er ook 
rekening worden gehouden met de gebruikers: sommige delen van de website 
moeten al af zijn voordat het einde van de stage is bereikt. Dit heeft tot gevolg dat er 
een planning is gemaakt [Bijlage I, hoofdstuk 3] die rekening moest houden met die 
factoren. 
 
Het voordeel van deze methode van werken is dat men een beheersbaar project 
heeft. Bij tijdnood aan het einde van de opdracht zijn er functionele onderdelen af 
zodat het belangrijkste deel toch kan draaien. Ook zijn er diverse deadlines gezet 
waar de verschillende onderdelen af moeten zijn.  
Als niet alles is afgerond aan het einde van de rit, heeft dat niet meteen tot gevolg 
dat het hele project in de mist loopt, maar dat er slechts een gedeeltelijke 
functionaliteit ontbreekt aan het uiteindelijke product. 
 
 
2.5 Documentatiefase 
 
De documentatiefase bestaat uit het gereedmaken van de documentatie (stage/ 
website). De documentatie van de website is voornamelijk af te leiden uit eerder 
opgestelde documenten. Bijvoorbeeld zijn de notulen die wekelijks worden 
vastgelegd tijdens de besprekingen en notulen uit de maandelijkse presentatie-
vergaderingen van groot belang als bron voor het stagerapport. Overigens moet men 
wel inzien dat de documentatie als een parallel proces gebeurt en dat de 
documentatiefase dient ter bundeling van reeds eerder vergaarde informatie. 
  

De implementatiefase 

 

Registratie 
maken 

Loginprocedure 
maken 

Profiel 
veranderen 

Subproject .. 
(meerdere s-pr. 
volgen) 

Analyse 

Implementatie 

Testen 
Fig. 2.1:  Implementatiefase  

schematisch weergegeven 



 
 

 
 

  13 

3. Ontwerpfase 
 
Bij het ontwerp van een website komen diverse aspecten aan te pas. Er zal 
vooronderzoek moeten worden gepleegd, zodat we in een later stadia niet voor 
onverwachte verrassingen staan. Er moet niet alleen nagedacht worden over de 
mogelijkheden van de tools die er tot de beschikking zijn, maar er moet ook 
nagedacht worden over wat men wil bereiken met de site. 
 
 
3.1 Vooronderzoek 
 
Voordat we met het ontwerpen van de website zijn begonnen hebben we eerst een 
klein onderzoek gedaan. Hier werd bekeken hoe een conferentie-website over het 
algemeen is opgebouwd. Dit onderzoek is gedaan door te zoeken naar verschillende 
conferentie-websites en ze een voor een door te nemen. Tijdens het beoordelen van 
de verschillende websites zijn we uitgegaan van de volgende criteria: 
- De opbouw van de website. 
- De beschikbare informatie. 
- De functionaliteit. 
- De gebruikersinterface. 
Er is een kleine samenvatting gemaakt en deze is opgenomen in het 
bedrijfsrapport[Bijlage II, hoofdstuk 2]. 
 
 
3.2 Tools 
 
Samen met onze begeleider is gezocht naar een geschikte tool voor de website. De 
functionaliteit die “gewone” HTML ons biedt is niet genoeg.  
 
De keuze is gevallen op PHP4 samen met MySQL voor de database. De server waar 
we gebruik van moesten maken is er een die staat op de TU/E.  
PHP was voor ons een geheel onbekende taal. Echter met onze voorkennis wat 
betreft programmeren(Java) , hadden we toch wel een basis om deze nieuwe taal te 
leren begrijpen en te gebruiken. 
Voordat we daadwerkelijk met de website zijn begonnen hebben we eerst onszelf 
vertrouwd gemaakt met PHP. Dat betekende dus veel lezen over PHP op het internet 
en uit het boek “the PHP-Bible”[3], die we ter beschikking kregen van onze 
begeleider. Tevens hebben we veel gebruik gemaakt van forums en 
programmeerpagina’s op het internet.  
 
HTML is een bekendere taal voor ons, maar desondanks is het wel praktisch dat we 
over het boek HTML 4 in 24 uur[5] beschikten. 
 
Er is ook gebruik gemaakt van een databasemanagementsysteem, namelijk MySQL. 
Hiervoor hadden we op school ook al een basis gelegd aangezien we daar ook al 
met databases hadden gewerkt. 
 
Echter er zijn ook een paar dingen die compleet nieuw voor ons waren. Een van die 
dingen is Unix. We hadden beiden nog nooit gewerkt met Unix maar er is door de 
goede begeleiding en de aanwezige documentatie goed mee te werken. We waren 
niet compleet afhankelijk van Unix, maar de webserver waar het project op draaide 
was wel een Unix-server, dus daarom moesten we wel enige basiskennis vergaren. 
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3.3 Ontwerp structuur website 
 
Bij het ontwerp van de website is er nagedacht over de structuur van de website. 
Hier moest gedacht worden aan de volgende onderdelen: 

• titels en subtitels 

• welke kleuren 

• frames of geen frames 

• ziet het er in zowel Netscape als Internet Explorer acceptabel uit 

• veel illustraties dan wel weinig 

• welke layout gebruiken 

• hoe moet de gebruiker navigeren door de pagina 
 
Al deze onderdelen werden vastgelegd en gedocumenteerd(zie[Bijlage II, Hoofdstuk 
5]). Met behulp van die analyse is het ontwerp van de website gemaakt. 
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4. Implementatiefase 
 
De website bestaat uit een statisch gedeelte en een dynamisch gedeelte. Dit 
hoofdstuk zal dan ook opgedeeld zijn uit 2 delen. In deze delen gaan wij verder in op 
de structuur van de verschillende pagina’s waar de website uit bestaat. 
 
 
4.1 Statische gedeelte 
 
Dit gedeelte van de website bestaat puur uit informatie omtrent de conferentie. Wij 
hebben gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten om de verschillende pagina’s 
met daarop belangrijke informatie samen te stellen. Er is ook een aantal internetlinks 
opgenomen vanuit de pagina die ook belangrijke informatie geven aan de bezoeker 
van de internetsite. Gebruikers kunnen navigeren tussen de verschillende pagina’s 
door gebruik te maken van hyperlinks die onderaan staan van iedere pagina binnen 
de website. Deze hyperlinks zijn ook dynamisch: de hyperlinks die er staan zijn 
afhankelijk van de rechten van de gebruiker die zich op de internetpagina bevindt. 
De statische informatie bestaat uit de volgende onderwerpen:  

• Het programma. 

• Uitgenodigde sprekers. 

• De onderwerpen die besproken worden. 

• Sponsoren. 

• De locatie en omgeving waar de conferentie wordt gegeven: de TU/E zelf en 
Eindhoven.  

• De organisatie bestaande uit het lokale organiserende comité, het 
programmacomité en het wetenschappelijk adviescomité. 

 
  
4.2 Dynamische gedeelte 
 
Dit gedeelte van de website maakt connectie met de database om er informatie in op 
te slaan en om er informatie uit te halen. Dit gedeelte vormt het interactieve deel van 
de website waar de onderstaande processen moeten worden opgenomen. 
In dit gedeelte worden de onderdelen gerealiseerd die al vernoemd zijn in de 
inleiding:  

• Bezoekers van de conferentie moeten de mogelijkheid hebben om zich te kunnen 
aanmelden, wat veel papierwerk scheelt. 

• Mensen die een mondelinge presentatie willen geven, moeten de mogelijkheid 
hebben om hun “abstract” in kunnen leveren. 

• Mensen die een posterpresentatie willen geven, moeten de mogelijkheid hebben 
om hun “abstract” in kunnen leveren. 

• PC-leden moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen bepalen welke 
reviewers bepaalde abstracts gaan beoordelen. 

• Reviewers moeten de mogelijkheid hebben om een beoordeling en commentaar 
aan de aan hen toegewezen abstracts te kunnen geven 

• PC-leden moeten de mogelijkheid hebben om reviews te kunnen bekijken en 
doorsturen naar degene die de abstract heeft geschreven. 

• Mensen moeten de mogelijkheid hebben om hun abstract te kunnen corrigeren 
en herinleveren. 

• De PC-leden moeten de mogelijkheid hebben om het abstract te beoordelen 
d.m.v. een status aan een specifieke abstract te geven. 
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• Mensen die een presentatie mogen geven, moeten de mogelijkheid hebben om 
een paper indienen voor de “The book of abstracts”. 

• Een paper moet hetzelfde proces kunnen ondergaan als een abstract. 
 
 
4.3 Database 
 
Alvorens de database aan te maken werd er eerst een analyse gemaakt van de 
informatie.  Uit deze analyse is er een datamodel gemaakt om de informatie grafisch 
weer te geven. In eerste instantie is het gemaakt volgens de methoden zoals 
beschreven in het boek van FCO-casetool: Volledig Communicatie-georiënteerde 
informatiemodellering [1].  
Na een bespreking met de begeleiders en reviewer zijn we overgestapt op een 
andere methode genaamd OTO-D, semantic datamodeling. Voor nadere details 
verwijzen we naar: Semantic Modeling of Success Events Applied to Version 
Management[2]. 
 
De database bestaat uit 3 tabellen die steeds via de website worden aangeroepen 
om informatie in op te slaan en informatie op te halen. We gebruiken MySQL als 
databasebeheersysteem. Aangezien we op school SQL hebben gebruikt hebben we 
kunnen teruggrijpen op een boek van school:  Databases en SQL[6]. 
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5. Documentatie 
 
 
De documentatie van deze stageperiode draagt voor een groot deel bij aan de 
beheersbaarheid van dit project. De verschillende documenten hebben ieder hun 
eigen doel en die doelen worden beschreven in de hierop volgende paragrafen.   
 
 
5.1 Stagerapport 
 
Het stageverslag dient ter controle of deze stage projectmatig is afgelegd. Dit zal 
beoordeeld worden door dhr. K. Kater. Het rapport is tot stand gekomen door een 
beschrijving te geven hoe de stage is aangepakt en verwante zaken zoals 
bijvoorbeeld de documentatie. Zaken zoals code e.d. worden dus niet hierin 
opgenomen.  
In dit stagerapport wordt voornamelijk vastgelegd waarom iets is aangepakt, wat 
datgene is dat is aangepakt, en hoe dit is aangepakt. 
 
 
5.2 Bedrijfsrapport[Bijlage I] 
 
In het bedrijfsrapport wordt dieper ingegaan op het product zelf. Dit gedeelte heeft 
als functie het onderhoud te ondersteunen.  
 
In het bedrijfsrapport is informatie over het vooronderzoek opgenomen,  zodat het 
voor de lezer van het rapport duidelijker wordt hoe de website tot stand is gekomen. 
Tevens is er in het rapport extra informatie opgenomen over de database, zodat het 
duidelijk wordt hoe de database tot stand is gekomen en hoe deze database er 
daadwerkelijk uitziet.  
De functionaliteit van de website is opgenomen in het rapport om weer te geven wat 
er wel en wat er niet kan met de website. Ook kan men leren begrijpen hoe de 
interactie tussen database en webpagina plaatsvindt.  
Er is ook informatie over de structuur van de website in het rapport opgenomen. 
Informatie over de structuur van de website heeft als belang dat men bij eventuele 
uitbreidingen en aanpassingen zich realiseert aan welke “regels” men zich moet 
houden. Voor de overdraagbaarheid is er een stuk over de afhankelijkheden van het 
systeem opgenomen. Zodra de website voor overdracht in aanmerking komt, zal 
degene die de website zal moeten beheren willen weten wat de softwarematige 
afhankelijkheden zijn van de website. Daarom zijn deze dus ook opgenomen. 
 
 
5.3 Plan van Aanpak[Bijlage II] 
 
Het plan van aanpak werd als eerste officieel document geschreven om het project in 
goede banen te leiden. Dit plan van aanpak is tot stand gekomen door gesprekken 
en vergaderingen met de opdrachtgevers van de website zodat we te weten kwamen 
wat de opdrachtgevers daadwerkelijk van ons verlangden.  
Het plan van aanpak dient als soort van contract om te bepalen wat we wel en wat 
we niet moeten doen tijdens de stage. Tevens staat hier een planning in waar we de 
rest van de stage ons aan hebben gehouden.  
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5.4 Notulen 
 
Er zijn diverse notulen gemaakt tijdens het project. Deze dienden ter verduidelijking 
van onze afspraken en als naslag van de behandelde onderwerpen. Deze notulen 
kwamen o.a. tot stand tijdens de wekelijkse vergadering die plaats heeft gevonden 
tussen de stagiaires en de stagebegeleider: ir.  S.H.M.J. Houben. Deze 
vergaderingen dienden ter verduidelijking van de wensen van de opdrachtgever 
alsmede diende het voor hulp op technisch gebied.  
Ook werden er notulen gemaakt van de maandelijks grotere vergaderingen. Deze 
vergaderingen werden ingeleid door een presentatie van de stagiaires over de 
vorderingen van de website, vervolgt door commentaar op de vorderingen. 
Daarnaast zijn deze vergaderingen er op gericht dat de externe expert,  ir. W.P.M. 
van der Linden, een bijdrage kon leveren aan het geheel wat betreft het definiëren 
van de database. Ook was dr. E.J.W. ter Maten, PC-lid van de conferentie SCEE-
2002,  aanwezig om zijn inzicht over het totaalproduct te geven. Deze notulen 
hebben voor een groot deel bijgedragen aan het overzichtelijk lopen van de stage.  
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6. Conclusie 
 
Deze stage is zowel projectmatig als planmatig aangepakt. Hierdoor is de stage goed 
beheersbaar gebleven. Ook is er de benodigde documentatie gemaakt, zodat niet 
reeds eerder behandelde onderwerpen en meningen besproken werden. Door de 
vele verschillende tools die we hebben gebruikt hebben we ook veel opgestoken van 
verschillende talen. Hierdoor is onze horizon verbreed met betrekking tot diverse 
aspecten binnen de webdesignbranche. 
 
De opdracht om een dynamische website te maken die veel papier- en tikwerk zal 
gaan besparen is gelukt naar tevredenheid van onze opdrachtgever. 
  
Deze stage is niet alleen nuttig geweest voor de opdrachtgever, maar ook zijn we 
zelf wijzer geworden doordat we onze theoretische kennis toe hebben kunnen 
passen in de praktijk. Deze stage was tevens een prettige manier om in contact te 
komen met het bedrijfsleven, en dan met name Philips. 
 
Het is daarom ook zeker aan te raden om in het vervolg van de opleiding M&I een 
dergelijke stage door anderen te laten lopen, want het is niet alleen leerzaam voor de 
student, maar het is ook een goede gelegenheid voor de student om in contact te 
komen met het bedrijfsleven en andersom. 
 
Om al deze redenen beschouwen wij deze stage als geslaagd. 
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