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Toen  ik  na  Ba3  een  master  moest  kiezen,  was  de  stage  één  van  de  hoofdredenen  waarom                 
het  uiteindelijk Historische  Taal-  en  Letterkunde  geworden  is.  Ik  was  er  toen  nog  niet  uit  of  ik                  
een  onderzoeksstage  dan  wel  een  professionele  stage  zou  doen,  maar  ik  wou  in  elk  geval                
ervaren  hoe  het  was  om  een nine-to-five  job  te  hebben.  Uiteindelijk  werd  het  een               
onderzoeksstage  bij  de Database  of  Byzantine  Book  Epigrams  (DBBE),  en  het  was  veruit              
één   van   de   leukste   onderdelen   van   mijn   masterjaar.  
 
Een  onderzoeksstage  is  ideaal  als  je  al  weet  dat  je  verder  wil  in  de  academische  wereld,                 
maar  ook  als  je  nog  twijfelt  (zoals  ik  toen)  doe  je  hier  je  voordeel  mee:  puur  praktisch                  
verschilt  de  werkomgeving  aan  de  UGent  niet  enorm  van  de  werkomgeving  in  de              
privésector,  maar  de  inhoud  is  natuurlijk  wel  gericht  op  onderzoek.  Op  die  manier  heb  je the                 
best  of  both  worlds  en  ben  je  beter  geïnformeerd  wanneer  je  moet  beslissen  welke  richting                
je  uit  wil  na  je  master.  Daarnaast  is  de  drempel  om  stage  te  doen  iets  lager,  omdat  je  in  je                     
vertrouwde  omgeving  blijft,  terwijl  je  toch  nieuwe  kanten  leert  kennen  van  –  in  mijn  geval  –                 
de Afdeling  Grieks  en  de  faculteit.  Vaak  heb  je  al  les  gehad  van  de  mensen  bij  wie  je  stage                    
loopt,  hebben  ze  je  begeleid  bij  papers,  of  ben  je  hen  op  studentenactiviteiten  of  gewoon  op                 
de   gang   al   eens   tegengekomen,   waardoor   je   sneller   deel   gaat   uitmaken   van   het   team.   
 
De  onderwerpen  van  de  onderzoeksgroepen  en  projecten  van  de  afdeling  Grieks  zijn  heel              
divers.  Je  kan  dan  ook  makkelijk  een  stageplaats  kiezen  die  aansluit  bij  je  eigen  interesses,                
thesis,  of  verdere  loopbaan.  In  mijn  ervaring  bij  DBBE  was  iedereen  enorm  vriendelijk:  ik               
mocht  altijd  om  hulp  vragen  en  toch  zeer  zelfstandig  werken,  eigen  initiatief  nemen  werd               
aangemoedigd  en  ik  kreeg  een  leuke  mix  van  taken  toegewezen.  Tijdens  mijn  stage  leerde               
ik  hoe  het  is  om  te  werken  in  teamverband  en  hoe  dit  te  balanceren  met  individueel  werk,                  
hoe  geziene  leerstof  en  verworven  skills  praktisch  toe  te  passen  in  een  werkomgeving,  maar               
ook   wat   mijn   sterktes   en   zwaktes   zijn   op   de   werkvloer.  
 
De  stage  was  dus  zeker  een  grote  meerwaarde  voor  mij  als  masterstudent.  Twijfel  je  nog?                
Ga  dan  zeker  praten  met  de  onderzoeksgroepen  of projecten  die  je  interessant  lijken,  en  laat                
je   overtuigen   om   ervoor   te   gaan.  

http://www.htl.ugent.be/
https://www.dbbe.ugent.be/
https://www.grieks.ugent.be/
https://www.grieks.ugent.be/onderzoek/#anchor1

