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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

IJSLAND 

 

 

4 jongeren uit diverse opleidingen van het Technisch Atheneum Keerbergen, ZAVO en HTISA liepen een 
buitenlandse werkstage in en rond Reykjavík (i.s.m. IDAN en TSKOLI).  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  
 Omdat het er wel leuk uit zag om te doen. Andy, Koelingstechniek 

 Omdat het me een uitdaging en een ervaring leek om naar een ander land te gaan 
en voor jezelf te zorgen. 

Yordy, Elektriciteit 

 Om nieuwe ervaringen op te doen. Alexander, CNC 

 Om de werkmethode van een ander land te leren en iets nieuws te leren met een 
nieuw werksysteem. 

Fardin, Automechanica 

 

  
 
 
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?  
 Ik wilde kijken hoe ze er werkten en leefden. Andy, Koelingstechniek 

 Ik wou de mensen leren kennen en zien hoe ze electriciteit leggen en zo. En kijken hoe 
de natuur er is. 

Yordy, Elektriciteit 

 Ik wou zien hoe het is om in het buitenland te werken, en ik wou ook mooie nieuwe 
plekken verkennen. 

Alexander, CNC 

 Iets nieuws leren.  Fardin, Automechanica 
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3. Wat heb je geleerd?   
 Ik heb geleerd om koelkasten te maken en veel met koeling bezig te zijn, meer als in 

België 
Andy, Koelingstechniek 

 Ik heb niet veel bijgeleerd over elektriciteit, maar ik weet nu wel meer hoe de 
mensen daar zijn, en hoe ze hun feestdagen doen. 

Yordy, Elektriciteit 

 Ik heb geleerd dat de mensen in IJsland hetzelfde doen zoals in België, maar met 
veel modernere machines. En ik heb mijn Engels daar ook goed verbeterd. 

Alexander, CNC 

 Ik heb veel nieuwe dingen geleerd: cultuur, werksysteem, mooie plekken en 
vriendelijke mensen. Ik heb ook over mezelf geleerd: dat ik ook in een ander land 
alleen kan werken. 

Fardin, Automechanica 

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

 De koeling in een visbedrijf gaan maken Andy, Koelingstechniek 

 Ik vond het wel interessant om te zien hoe ze hun electriciteitskasten maken, dat 
gebeurt toch anders dan bij ons. 

Yordy, Elektriciteit 

 Ik heb met verschillende machines gewerkt die ik ervoor nog nooit had gezien. Alexander, CNC 

 Werken met het nieuwe automodel, en met electrische auto's Fardin, Automechanica 

 

 
 
5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?  
 Met nieuwe mensen in contact komen, en ervaren hoe ze daar werken. Andy, Koelingstechniek 

 Het land te kunnen bekijken Yordy, Elektriciteit 

 De ervaring die ik heb opgedaan tijdens de stage, maar ook de excursies die ik heb 
gedaan naar verschillende plekken. 

Alexander, CNC 

 Praten met mensen over hun land en meer informatie krijgen over landen. Fardin, Automechanica 
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6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?  
 Goed: ze hebben mij goed opgevangen als medewerker, en ze waren heel erg 

vriendelijk. 
Andy, Koelingstechniek 

 Mijn verwachtingen werden overtroffen door de natuur en de mensen. Het werken 
met elektriciteit was dan weer niet zo speciaal. 

Yordy, Elektriciteit 

 Exact zoals ik het wou. Alexander, CNC 

 Het was beter dan ik had verwacht. Alleen niet het weer (haha). Fardin, Automechanica 

 

  
 
 
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? 
Waarom (niet)?  
 Ja, omdat het heel leuk was. Andy, Koelingstechniek 

 Zeker wel: ik vond het heel leuk om alles te zien, om op excursies te gaan en de 
mensen te leren kennen. 

Yordy, Elektriciteit 

 Ja. Alexander, CNC 

 Ja. Niet alleen om een ander land te bezoeken, maar ook om over hun werksysteem 
en hun land te leren. 

Fardin, Automechanica 
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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 ze aanraden om een land te kiezen waar ze op een heel andere manier werken: 

dat is het leukste. 
Andy, Koelingstechniek 

 Dees is zeker de moeite boys je moet gwn zoals een normale week werken, maar daar 
na gaat ge gwn uw eigen ding doen - als ge iets wilt doen kunt ge het gaan doen. 

Yordy, Elektriciteit 

 Je kan kiezen voor een mooi land om naartoe te gaan, om daar te gaan werken voor 2 
weken en je zal er positieve ervaringen aan overhouden. 

Alexander, CNC 

 Het enige wat ik ze kan zeggen is dat je het moet doen. Je zult er geen spijt van 
krijgen. 

Fardin, Automechanica 

 
9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?  
 Het was heel leuk en ik heb veel bijgeleerd. Andy, Koelingstechniek 

 Dat dit de leukste ervaring was van mijn leven, tot nu toe. Yordy, Elektriciteit 

 Het was een aangename en geweldige ervaring. Alexander, CNC 

 Een mooie ervaring. Mooie reis. Leuke werkervaring. Leuke mensen. Fardin, Automechanica 

 

  
 
 
Videolinken  
https://youtu.be/9O3I8IB9uKw                                                                       Andy, Koelingstechniek 

https://youtu.be/JOKhhCIEImE  

Yordy, Elektriciteit 

https://youtu.be/Rc6UGtfZ0d8  

Alexander, CNC 

https://youtu.be/3xh3I0mW9zE  

Fardin, Automechanica 
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