SWOT- Analyse
In dit document wordt met behulp van de SWOT analyse gekeken naar de obstakels en sterke punten
die ik de komende tijd tegen ga komen.

S – Sterktes
Als eerst begin ik met de S oftewel de sterktes.
-

Motivatie

Ondanks de tegenslagen die ik deze opleiding heb gehad merk ik dat ik nog goed gemotiveerd ben. Ik
heb inmiddels alle projecten afgerond en moet enkel nog een stage en minor volgen voor ik kan gaan
afstuderen.
-

Energie

Iets waar ik normaal gesproken geen tekort van heb. Zeker als ik op tijd naar bed ben gegaan kan ik
veel energie stoppen in projecten, vakken etc.

W – Zwaktes
De w staat voor weakness oftewel zwaktes. Hieronder noem ik een paar van mijn zwaktes.
-

Planning

Iets waar ik uitermate slecht in ben is plannen. Ik stel graag dingen uit naar het laatste moment en
kom er dan achter dat ik het niet meer red waardoor ik een deel van de opdrachten/projecten moet
uitstellen.
-

Studiepunten

Iets waar elke student om vecht is waarschijnlijk wel zijn studiepunten. Ik moet momenteel nog een
hoop punten halen voor ik aan de 90 punten kom die ik moet hebben.

O – Kansen
De O staat voor opportunities oftewel kansen. Deze kansen noem ik hieronder op.
-

Studiepunten

Komend blok ga ik stage lopen waarbij ik 15 punten zal gaan krijgen. En daarbij moet ik mijn SLB
gesprekken nog afronden om 16 punten te behalen. Wanneer dit is gebeurt zit ik ruim over de 90
punten heen. Ook wil ik twee vakken gaan herkansen (SYK1 en SYS1) die samen ook 8 punten waard
zijn.
-

Kennis

Ik merk dat de kennis die ik al heb opgebouwd mij veel kansen geeft binnen de arbeidsmarkt. Zo zijn
ze bij mijn vorige stage (CODE-P west) zeer tevreden en vroegen ze mij of ik er nogmaals stage wilde
lopen. En heb ik bij mijn aankomende stage (Menken Orlando B.V.) al de vraag gehad of ik in de
zomervakantie wilde komen werken om voor hun technische mankementen op te lossen.

T – Bedreigingen
De T staat voor Threats oftewel bedreigingen. Enkele bedrijgingen zijn hieronder opgeschreven.
-

Tijd

De tijd is voor mij waarschijnlijk wel de grootste bedreiging. Ik wil graag SLB nog voor mijn stage
afronden maar dit gaat gezien de tijd waarschijnlijk niet meer lukken. Daarbij moet ik over 10 weken
90 punten hebben anders kan ik mijn minor niet starten of kost het mij veel werk om daar aan te
mogen beginnen.
-

Dromen

Doordat ik in het dagelijks leven veel ideeën heb merk ik dat ik mezelf vaak te veel werk geef. Zo doe
ik veel met 3D printers. Beloof ik andere mensen te helpen met verhuizen verbouwen of de reparatie
van hun motor. Daarbij heb ik dan ook nog zelf projecten die veel tijd in beslag nemen zoals het
ontwerpen van een nieuwe 3D printer en het onderhouden van mijn eigen motor. Dit alles kan er
voor zorgen dat ik relatief weinig tijd overhoud voor mijn opleiding, slapen en training.

