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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

Nederland 

 

 

7 leerlingen uit de opleidingen “Zorg”, “Haarzorg” en “Administratie”, van Petrus en Paulus (Oostende), 
Level X (Hasselt), ZAVO (Zaventem) en HTISA (Gent) deden een buitenlandse werkstage in en rond 

Amersfoort en Apeldoorn, Nederland – (Partners: AVENTUS en MBO Amersfoort) 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  
 Het leek me heel interessant en de kans was er; ik wou nieuwe dingen leren. Noor, Haarzorg 
 Omdat ik ervaring wou opdoen in een nieuw land. Wassila, Administratie 
 Ik werk al 3 jaar in de zorgsector in België, en voor mij was een stage in het 

buitenland echt een mooie kans om een andere werkervaring te hebben . 
Bilal, Zorg 

 Om nieuwe dingen te leren in het land waar ik stage zou doen. Laura, Zorg 
 Ik wilde graag zien hoe ze de zorgwerking doen in een ander land . Delphine, Zorg 
 Om kennis te maken met een ander land, en te zien hoe anders het administratief 

werk is. 
Ines, Administratie 

 Het leek me een heel speciale ervaring waarbij je veel kan bijleren over 
zelfstandigheid, en op jezelf zijn. Maar natuurlijk ook hoe andere landen en 
culturen in hun werk gaan in een zelfde werkgebied als in België. 

Sam, Zorg 

 

  
 
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?  
 De manier van omgaan met de mensen in een ander salon leren kennen. Zien hoe 

het eraan toe gaat ergens anders. 
Noor, Haarzorg 

 Ik wou bellen met klanten, en de software waarmee ze werken leren. Wassila, Administratie 
 Ik wilde zien wat het verschil is tussen onze zorg en de buitenlandse zorg. Leren 

flexibel zijn en samenwerken met andere, nieuwe collega's. 
Bilal, Zorg 

 Hun technieken leren, en nieuwe mensen (collega's) leren kennen. Laura, Zorg 
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 Op een andere manier leren communiceren met mensen, en ook met nieuwe 
zorgtechnieken leren werken. 

Delphine, Zorg 

 Om mijn talenkennis te verhogen. Veel in contact zijn met andere mensen. Andere 
kennis te krijgen over andere systeemprogramma's. 

Ines, Administratie 

 Ik wou voor mijzelf niet te veel verwachtingen hebben en vooral alles wat op mij af 
laten komen. Ik was heel nieuwsgierig naar de ervaring zelf en hoe ik erop zou 
reageren; zou ik het leuk vinden of niet? Hoe zenuwachtig ben ik hier voor? Zulke 
vragen stelde ik mijzelf. Natuurlijk wou ik ook weten hoe het daar in Nederland in 
zijn werk zou gaan, en hoe ik tegenover de kinderen daar zou overkomen. 

Sam, Zorg 

  
 
3. Wat heb je geleerd?   
 Ik heb geleerd om niet verlegen te zijn en gewoon te communiceren; dat werd 

heel goed ontvangen. 
Noor, Haarzorg 

 Ik heb geleerd om met verschillende individuen te werken. Ook heb ik geleerd om 
doelen te stellen en concreet aan te geven wat het te bereiken doel is, in welke 
termijn dit bereikt moet worden en op welke wijze. 

Wassila, 
Administratie 

 ik heb op mijn stage een helemaal andere manier gezien om mensen te verzorgen, 
en ook meer technologie en manieren van communicatieafspraken tussen collega's 
en het zorgteam. 

Bilal, Zorg 

 / Laura, Zorg 
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 Wat ik geleerd heb dat het communiceren met de mensen veel vlotter ging, en ook 
dat ik veel socialer ben dan dat ik dacht. 

Delphine, Zorg 

 Om zelfstandig op weg te gaan, zoeken naar een oplossing. Het beheren van mijn 
eigen verantwoordelijkheid. Om zelf ook moeite te doen om een andere taal te 
kunnen begrijpen. Zich gedragen als een Hollander was voor mij ook een taak 
waarop ik moest oefenen, wat me eigenlijk geslaagd is. Buiten mijn stage heb ik 
ook lekker Nederlands avondeten leren kennen dankzij mijn gastgezin. 

Ines, Administratie 

 Ik heb zoveel bijgeleerd - ik weet niet waar ik moet beginnen. Allereerst natuurlijk 
op technisch vlak veel extra dingen te weten gekomen, en ook nieuwe dingen 
mogen doen met de kinderen. Maar natuurlijk ook over mijzelf heb ik heel veel 
bijgeleerd, en ook echt beseft dat ik veel plezier haalde uit alleen alles te mogen 
uitzoeken, open opties te hebben, nieuwe sociale contacten te leggen. 

Sam, Zorg 

 

  
 
 
 
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt 
meegemaakt en/of geleerd?  
 Dat er Nederlandse en Engelse klanten waren was wel een leuke verandering. Noor, Haarzorg 
 De eerste dag mocht ik kijken/ luisteren hoe de werknemer belt met de klanten en 

hoe de software in elkaar zit. De dag daarna mocht ik zelf aan de slag met training 
(dat betekent dat er iemand naast me zat die kon ingrijpen bij het bellen als dit 
moest). Na de 3de dag kon ik alleen bellen met klanten en had ik de software 
onder de knie. 

Wassila, 
Administratie 

 Ik heb zelfstandig kunnen werken, en meer zorgtechnieken geleerd om mensen te 
kunnen verzorgen. 

Bilal, Zorg 
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 Nieuwe technieken - gezien hoe dat zij werken. Laura, Zorg 
 Het interessantste was: ze hebben andere materialen dan wij. En dan de werking 

daar, en het zelf mogen uitproberen: het was het zeker waard. 
Delphine, Zorg 

 Spreken met de leerlingen of leerkrachten aan de balie. Mijn taken die ik moest 
doen bij een receptionist vond ik allemaal leuk. 

Ines, Administratie 

 In een peuterklas staan; niet perse specifiek echt nieuwe dingen geleerd, maar 
vooral de ervaring ervan. Het was iets wat ik nog niet gedaan had, en nu zag ik wel 
voor het eerst hoe het in zijn werk ging. 

Sam, Zorg 

  
5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?  
 Nieuwe vriendschappen opgebouwd, met de collega’s. Noor, Haarzorg 
 Ik heb veel dingen bijgeleerd en daarnaast heb ik ook veel nieuwe mensen leren 

kennen waar ik ook in verdere toekomst in contact mee ga blijven. Ik was ook voor 
een stuk zelfstandig naast mijn stage gedurende 2 weken en ik ben trots op mezelf. 

Wassila, 
Administratie 

 Als een bewoner iets vraagt aan het zorgpersoneel en zij proberen dat zo snel 
mogelijk op te lossen. De meer zelfstandige werkervaring. Kennis maken met 
nieuwe en best respectvolle mensen. 

Bilal, Zorg 

 Nieuwe mensen leren kennen, en eens kunnen zien hoe dat zij werken in de zorg. Laura, Zorg 
 (Niet gericht naar werk/stage maar…) De verschillende talen uitproberen: dus wij 

in het plat Hollands en zij in het plat Westvlaams - en dat is gewoon hilarisch. 
Delphine, Zorg 

 Alleen al het feit dat ik  in een ander land was. Alles dat nieuw was. Zelf alles 
ontdekken en nadenken hoe ik mijn dag moest plannen was het plezantste. 

Ines, Administratie 

 Natuurlijk de allerliefste, leukste kinderen en collega’s waar ik mee heb mogen 
samen werken.  

Sam, Zorg 

6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?  
 Het was inderdaad anders als in België, en toch was het niet ver van elkaar. En dat 

wou ik ervaren. 
Noor, Haarzorg 

 Ik heb kunnen doen wat ik had verwacht, en heb daar veel dingen bijgeleerd die ik 
mee kan nemen in de verdere toekomst. 

Wassila, 
Administratie 

 Ingevuld. Bilal, Zorg 
 / Laura, Zorg 
 Zeker en vast, en we werden heel goed behandeld. Delphine, Zorg 
 Door te spreken met andere mensen tijdens mijn stage, en buiten de stage. Ines, Administratie 
 Het was zoveel meer dan ik ervan verwachtte, en ik ben heel verbaasd hoe het mij 

vooral onbewust veel heeft bijgebracht. 
Sam, Zorg 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
 Ja heel graag. Ik zou graag nog eens gaan, maar naar een ander land, dat lijkt nog 

net iets interessanter. 
Noor, Haarzorg 

 Ja! Omdat het een super leuke ervaring is die je hier in België niet kan vinden. Het 
is anders; je bent in een andere land en je leert veel andere dingen bij. 

Wassila, 
Administratie 

 Ja. Ik zou zeker nog eens op andere andere buitenlandse stage gaan. Bilal, Zorg 
 Jaaa hoor! Vind echt leuk om andere mensen te leren kennen en dingen bij te 

leren. 
Laura, Zorg 

 Ja ,ik had er een beetje schrik voor, maar heb veel nieuwe mensen leren kennen en 
heb ook een goede band met de bewoners gekregen - op eigenlijk een zeer korte 
tijd. 

Delphine, Zorg 

 JAAAAA!!! En deze keer zou ik dan kiezen voor een land waar ik mijn Engels kan 
verbeteren. Mijn bedoeling van deze stage was nl. eerst voor een stage in het 
Engels. Maar ik had jammer genoeg niet dat geluk. Maar ik ben al wel tevreden 
met zo'n avontuurlijke begin. Ik weet nu ook wat er allemaal word verwacht van 
me van Erasdu. Ik kan voor de volgende stage betere foto's, video's maken of zelfs 
beter promoten dan hoe dat ik dat nu heb gedaan. 

Ines, Administratie 

 Dit was een hele interessante en gekke ervaring, maar elke buitenlandse stage is 
anders en ik sta open om er zoveel mogelijk meer te doen; dit is iets wat mij zeker 
ligt en dus: "Ja!". 

Sam, Zorg 
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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?   
 Een buitelandste stage leert je nieuwe vaardigheden en mensen kennen, je kan 

heel veel leren door gewoon te kijken en te luisteren naar wat ze zeggen! Zeker 
een aanrader. 

Noor, Haarzorg 

 De 2 weken gaan super snel voorbij, de stage die ik heb mogen volgen was 
geweldig. Je bent in een andere sfeer waarin je jezelf soms moet aanpassen maar 
dat voelt helemaal goed. Je leert veel dingen bij op zo een korte periode die je in 
België niet meekrijgt. Je hebt een stagebegeleider die in het weekend dingen 
voorstelt, welke activiteiten er zijn in het land etc. Dus je staat er niet alleen voor. 
Ik was er in het begin ook wat zenuwachtig over maar op het einde van mijn stage 
was ik heel trots op mezelf. 

Wassila, 
Administratie 

 Ik zou zeker zeggen: zeker eens goed nadenken als jullie de kans krijgen, maar die 
niet laten gaan. 

Bilal, Zorg 

 Ik vond het echt een leuke ervaring! Waarbij ik veel heb geleerd hoe "werken" is in 
ander land. 

Laura, Zorg 

 ZEKER EN VAST !! je hebt natuurlijk je eigen manieren qua werken, maar als je naar 
een ander land gaat dan open je je ogen want je ziet alles op een andere manier, 
en je leert zeker dingen bij. Je leert ook nieuwe mensen kennen en het is een 
ervaring die niemand je meer afneemt . 

Delphine, Zorg 
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 Ik hoef het niet eens uit te leggen met details. We merken het gewoon aan mijn 
gedrag en de manier van hoe ik het zou willen vertellen. Het zal vol enthousiasme 
en interessant overkomen naar de andere. Ook door foto's en video's te tonen van 
mijn ervaring, en die van de anderen vanuit de Facebook-groep. Mijn stage-
avontuur is niet te beschrijven. Ik heb iets meegemaakt wat ik nooit dacht mee te 
maken. Mijn stage in de school "Aventus" heeft mijn ogen geopend; eerst en 
vooral omdat het me nog zin gaf om verder te studeren. Tenslotte nog omdat ik 
daar heb gewerkt heb als receptionist: ik was veel in gesprek met andere mensen 
van Nederland. Ze vonden het gezellig met mij te spreken omdat ik een Belgisch 
accent had. Mijn gastgezin was super aardig. Ik kreeg elke dag een lekker ontbijt en 
lekker avondeten. Ik had tekort aan niks. Ik ben zelfs na de stageuren en tijdens 
het weekend buiten geweest om een beetje Nederland gaan ontdekken. Ik raad dit 
gewoon aan iedereen aan. Het vraagt een verantwoordelijkheid die je moet 
nemen, en zelfstandig werk. Je leert er super veel uit en je maakt veel nieuwe 
kennissen. Dus zoiets raad ik echt aan aan iedereen die zich wil uitdagen om iets 
nieuws te proberen in zijn leven. 

Ines, Administratie 

 Zeker! Het lijkt eerst eng, maar ik kan niet beschrijven hoeveel je er voor jezelf 
uithaalt; je leert jezelf kennen op nieuwe manieren en je leert ook een ander land 
en cultuur echt kennen - niet zoals je op reis gaat, want je behoudt wel nog steeds 
een routine. Waardoor je eigenlijk bijna tijdelijk daar gewoon woont, op die 
manier ervaar je veel meer in je omgeving en de mensen rondom je. Ook is het 
heel behulpzaam voor later; iets wat ik zeker beseft heb na dit project is dat ik 
later heel veel alleen ga reizen, want wauw daar heb ik echt van genoten. 

Sam, Zorg 

 
 
9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?  
 Ik wil Ben heel fel bedanken dat ik dit mocht doen - en dat er zo een goed salon 

gevonden is! 
Noor, Haarzorg 

 Ik wil iedereen bedanken die hieraan mee heeft gewerkt, want zonder jullie had ik 
deze bijzondere kans nooit kunnen nemen. Ik heb super veel dingen bijgeleerd en 
mensen leren kennen die ik mee mag nemen in mijn verdere toekomst. Bedankt 
daarvoor! 

Wassila, 
Administratie 

 Ik heb meer zelfstandig kunnen werken, en meer kennis opgedaan. Ik Maakte 
kennis met andere zorgbewoners, en nieuwe zorgmedewerkers. Het was echt een 
goede werkervaring en het waren 2 goede weken. 

Bilal, Zorg 

 Ik wil Ben en Remi bedanken dat ik eindelijk deze ervaring mocht meemaken! Laura, Zorg 
 Niet echt - maar ik wil toch nog eens iedereen bedanken dat ik op Erasmus mocht. Delphine, Zorg 
 Ik had nooit verwacht dat me zo iets zou overkomen. Nu kan ik het nog steeds niet 

geloven dat ik stage heb gedaan in een andere land. Het was ook mijn 1ste keer 
dat ik naar een andere land ben geweest. Dat is ook waarom ik het gewoon 
nogmaals wil doen als ik die kans krijg. Maar 2 weken waren te kort, jammer dat 
het niet langer was. 

Ines, Administratie 

 Ik wil iedereen bedanken zowel hier als daar om dit zo’n fantastische twee weken 
meegemaakt te hebben! 

Sam, Zorg 

  
Videolinken  
https://youtu.be/vqFD68kptAE  Ines, Administratie 
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https://youtu.be/OjPap5P-1Lk  

Laura, Zorg 
 

 


