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4 jongeren uit diverse opleidingen van Don Bosco Hoboken en PTS Antwerpen liepen een buitenlandse 

werkstage in en rond  Dresden, Duitsland. HWK Dresden was de buitenlandse partner voor dit luik. De 

studenten werkten in Metaal en Elektriciteit. Ze verbleven in een appartement. 

2 jongeren uit diverse opleidingen van Petrus en Paulus Oostende en St. Lutgardis, Mol, liepen 

buitenlandse werkstages in Pärnu, Estland. Pärnumaa Kutsehariduskeskus was de buitenlandse 

partner voor dit luik. De leerlingen werkten in Lichaamsverzorging en de Bouw. Ze verbleven in een 

hostel. 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
•  In de eerste plaats heb ik meegedaan voor het avontuur dat 
mij te wachten stond in Dresden. De kans om gewoon in het 
buitenland stage te gaan volgen kon ik niet laten liggen: het 
was te mooi om waar te zijn. En het belangrijkste van allemaal 
misschien: een tweeweekse buitenlandsstage staat niet mis op 
je CV. (Oussama, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Om meer ervaring op te doen en andere methodes te 
zien/leren. (Jason, Lasser, D) 

• Om mijn ervaringen in het werkveld uit te breiden en om 
een toffe herinneringen te hebben. (Jarne, Bouwvakker, EE) 

• Omdat je leert werken in een vreemd land met een andere 
taal. (Sidney, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Ik was zeer benieuwd naar hoe de cultuur was in een ander 
land. Waar de mensen daar staan in verband met haarmode. 
Ook sta ik heel graag open om nieuwe dingen te ontdekken. 
(Anouk, Kapster, EE) 

• Om te ervaren hoe het is om te werken in het buitenland. 
(Nelson, Elektromechanisch Technicus, D) 

 
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 

• Mijn verwachtingen waren om veel bij te leren, niet enkel op technisch vlak maar ook op sociaal 
vlak. Het leren werken met nieuwe materialen en het communiceren met anderen in een vreemde 
taal. (Oussama, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Ik verwachtte natuurlijk om te lassen en alsook leren lassen van iemand met ervaring. (Jason, 
Lasser, D) 

• Ik verwachtte dat ik veel leuke momenten ging meemaken, en veel nieuwe dingen ging leren en 
beleven, zowel op het werk als in mijn vrije tijd. (Jarne, Bouwvakker, EE) 

• Dat communiceren moeilijk zou zijn. Ik wilde leren hoe je in deze omstandigheden kan werken. 
(Sidney, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Zoals ik al zei, wou ik graag de haarmode in een ander land 
ontdekken. Deze heb ik zeker ontdekt. (Anouk, Kapster, EE) 

• Ik had geen verwachtingen, maar ik stond wel open voor alles wat 
mijn richting op kwam. (Nelson, Elektromechanisch Technicus, D) 

 
3. Wat heb je geleerd?  
• Ik heb geleerd om te werken met nieuwe materialen die men in 

België minder gebruikt. Ik heb het mogen ervaren om samen te 
werken met een zelfstandige ondernemer, dit is toch wel anders dan 
te werken voor een groot bedrijf. Het vroeger beginnen en nemen 
van andere pauzes was wel even iets waar aan ik moest wennen 
maar het is me toch gelukt. Het leren zelfstandig te werken en jezelf 
te evalueren op je eigen werk is toch één van de belangrijkste 
aspecten die ik deze twee afgelopen weken heb mogen leren. 
(Oussama, Elektromechanisch Technicus, D.) 
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• Ik heb geleerd om in een klein team samen te werken en een mooi 
resultaat te leveren. (Jason, Lasser, D) 

• Ik heb vooral veel beroepstechnieken geleerd, maar ook het Engels praten 
ging op het einde nog vlotter. Ik heb geleerd mezelf te oriënteren in een 
onbekende stad/land. (Jarne, Bouwvakker, EE)  

• De praktijkervaring is verbeterd, en mijn Duits is verbeterd. (Sidney, 
Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Ik was al een zeer zelfstandig persoon, maar door ergens in een land je 
plan te moeten trekken is dit alleen maar gestegen. Ik heb ook meer 
zelfvertrouwen gekregen. Ik heb beter leren communiceren met mensen in 
het Engels. (Anouk, Kapster, EE)  

• Ik heb geleerd hoe dat ik fatsoenlijk moet meten, dat dit de beste manier 
is om aan een werk te beginnen zonder een bouwplan. (Nelson, 
Elektromechanisch Technicus, D) 

 
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of 

geleerd? 
• Het vernieuwen van de elektriciteitskast in een appartement en het plaatsen van nieuwe 

stopcontacten, zeker als je ze zelf eerst mag verwijderen of zoals mijn baas zei “kaput machen”. 
(Oussama, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Het leukste was het werken, er is een hele goede werksfeer. (Jason, Lasser, D) 

• Samen met de collega iets eten over de middag en een band creëren met hen. (Jarne, Bouwvakker, 
EE) 

• Op de stageplek waar ik heb gewerkt hebben ze me vooral alleen laten werken, waardoor je meer 
zelfstandig wordt. Je probeert zelf naar oplossingen te zoeken. (Sidney, Elektromechanisch 
Technicus, D.) 

• De felle kleurtechnieken verbaasden me heel hard. De mensen lopen er echt met fel roos 
enzoverder haar rond. Om die kleuren te kunnen creëren waren hier veel bijzondere technieken 
voor nodig. (Anouk, Kapster, EE) 

• Het leukste was de werksfeer en de plaatsen waar we werkten. (Nelson, Elektromechanisch 
Technicus, D) 

 
5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 

• Het werken zelf was zeer interessant, maar het daarna kunnen 
genieten van de  Dresdense stadscultuur en de mensen in de stad zelf 
was fantastisch. (Oussama, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Het interessantste was hoe ze op mijn stageplaats de ramen 
hebben gemaakt. (Jason, Lasser, D) 

• Ik ben op een bepaalde dag gaan wandelen in een natuurpark en 
dat was wel adembenemend en een zeer mooie natuur. (Jarne, 
Bouwvakker, EE) 

• Dat ik een andere stad, een andere cultuur gezien heb. (Sidney, 
Elektromechanisch Technicus, D.) 



                                                                                                               
 

4 

 

• De hartverwarmende mensen gaven mij een gevoel om thuis 
komen op de werkplaats/school. Ik heb van hen veel nieuwe 
dingen mogen bijleren. Ik heb daarnaast  vooral geleerd meer 
zelfvertrouwen te krijgen. (Anouk, Kapster, EE) 

• Ik ben in contact gekomen met meettoestellen waar ik zelfs 
nooit van gehoord had. (Nelson, Elektromechanisch Technicus, D) 
 
6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld? 

• Ik heb veel bijgeleerd in de afgelopen twee weken, dit zowel 
op technisch als op sociaal vlak. Een voorbeeld hiervan: het 
communiceren verliep vlotter dan verwacht en op momenten dat 
het niet zo vlot ging was Google er om ons te helpen. (Oussama, 
Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Zeer goed, het meeste was zoals in België, maar heb 
praktische tips en tricks geleerd die ze daar anders doen. (Jason, 
Lasser, D) 

• Mijn verwachtingen over het land en de cultuur had ik zwaar onderschat: het was veel mooier en 
toffer dan gedacht. (Jarne, Bouwvakker, EE) 

• Dat communiceren duidelijk moeilijk was. (Sidney, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Alles wat ik verwachtte te leren heb ik bijgeleerd. Ook nieuwe technieken voor een mannensnit en 
kleurtechnieken. De haarmode in Estland was – tot mijn verbazing - toch te vergelijken met deze 
hier in België. (Anouk, Kapster, EE) 

• Ik was zeer tevreden met alles wat ik heb gezien. (Nelson, Elektromechanisch Technicus, D) 
 
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
• Ik zou heel graag nog eens mee willen doen aan dit fantastisch avontuur, niet enkel om dat het kei 

interessant is, maar ook gewoon omdat het kei tof is om te 
doen. (Oussama, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Ja! Je leert overal wat bij: is het niet in eigen land, dan in het 
buiteland. En het is altijd leuk meegenomen. Graag dan wel 
in een ander buitenland, zodat ik vandaar ook tips en tricks 
leer. (Jason, Lasser, D) 

• Ik vond dit een zeer unieke ervaring en hoop dit nog eens te 
kunnen doen in de toekomst, vanwege de vele vrienden en 
toffe ervaringen die ik heb ondervonden. (Jarne, Bouwvakker, 
EE) 

• Als ik de kans krijg, ja. (Sidney, Elektromechanisch Technicus, 
D.) 

• Ja, ik sta altijd open om nieuwe dingen bij te leren, culturen 
te ontdekken en veel landen te mogen bezoeken. (Anouk, 
Kapster, EE) 

• Zeker, het maakt mijn cv groot en maakt mijn kennis ruimer. 
(Nelson, Elektromechanisch Technicus, D) 
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8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring?  

• Ik zou aan de hand van een paar Ja-Nee vragen een tekst 
opstellen waarmee je hen dan op het einde overtuigt om mee 
te doen. (Oussama, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Je leert overal wat bij: is het niet in eigen land, dan in het 
buitenland. (Jason, Lasser, D) 

• Door hen over mijn ervaring te vertellen en hen te helpen met 
in contact te komen met iemand die hier meer van op de 
hoogte is. (Jarne, Bouwvakker, EE) 

• Het is een goede ervaring. (Sidney, Elektromechanisch 
Technicus, D.) 

• Het is een zeer leuke, boeiende periode. Je leert een hoop 
nieuwe dingen bij in verband met je studierichting. Ook leer 
je nieuwe mensen kennen en een nieuwe cultuur. Je leert 
meer zelfstandig zijn en beter communiceren met vreemden. 
Ik raad zeker aan om deel te nemen aan een buitenlandse 
stage. Het is een periode die je meemaakt die niemand je nog 
afpakt. (Anouk, Kapster, EE) 

• Als je andere landen wilt gaan bezoeken en het arbeidersleven wilt kennen is ErasDu uw plaats. 
(Nelson, Elektromechanisch Technicus, D) 

 
9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 

• Het was een fantastische ervaring. Bedankt Ben voor deze opportuniteit. (Oussama, 
Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Dat het een aanrader is voor iedereen. (Jason, Lasser, D) 

• Dit was een echte aanrader, en ik hoop dat in de toekomst nog veel meer mensen dit kunnen 
doen, en met evenveel plezier. (Jarne, Bouwvakker, EE) 

• Je kunt veel bijleren als je het wilt. (Sidney, Elektromechanisch Technicus, D.) 

• Het waren heel leuke 2 weken met een hoop van fijne lieve mensen. Ik wil de organisaties 
bedanken voor dit mooie project en dat ik hier aan heb mogen deelnemen! Bedankt! (Anouk, 
Kapster, EE) 

• Niets. (Nelson, Elektromechanisch Technicus, D) 
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Meer ErasDu-getuigenissen? Check https://www.syntravlaanderen.be/getuigenissen 


