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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

Zweden 

 

3 jongeren uit de opleidingen “Kinderzorg” en “IT-Accountancy” van TechniGO (Aalst) en Sint Cordula 
(Schoten) liepen een buitenlandse werkstage in Zweden (i.s.m. de gemeente BERG).  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  
 Het leek me een leuke ervaring, vermits ik nog nooit zelf heb gereisd en het me later 

veel zou kunnen opleveren. 
Imraan, IT-Accountancy 

 Voor m'n zelfzekerheid en om initiatief te kunnen nemen. Charlotte, Kinderzorg 

 Om meer ervaring op te doen en te zien hoe het er in sommige landen anders (beter of 
slechter) aan toe gaat. Om bij te leren en een andere cultuur op te snuiven. 

Eline, Kinderzorg 

 
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?  
 Mijn verwachtingen waren dat ik misschien mee mocht helpen met het programmeren. Imraan, IT-Accountancy 

 Men verwachtingen waren het zelfde te ervaren als hier, maar ook om te ervaren wat 
ze anders doen daar-  vergeleken met ons. Kunnen leren van de verschillen in cultuur 
tussen België en Zweden. 

Charlotte, Kinderzorg 

 Ik had niet echt verwachtingen, ik ben gewoon naar daar gegaan met de intentie om 
veel bij te leren - hoe dan ook. 

Eline, Kinderzorg 
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4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt 
meegemaakt en/of geleerd?  
 Het leukste in de stage was toen ik naar een IT bedrijf ben kunnen gaan. Ik heb hier heel 

wat geleerd over hoe IT-bedrijven in elkaar zitten. 
Imraan, IT-Accountancy 

 Ook al vroor het daar, de kindeenr bleven de ganse voormiddag buiten spelen. De 
kinderen moeten vroeg zelf leren eten zonder hulp. 

Charlotte, Kinderzorg 

 Dat ze het totaal anders aanpakken als in België, maar dat zie je ook aan de 
ontwikkeling van de kindjes. 

Eline, Kinderzorg 

  
5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?  
 De leukste ervaring was om zelf de stad te verkennen. Imraan, IT-Accountancy 

 Dat ze me alles hebben uitgelegd, en hebben getoond waarom zij dat beroep doen, en 
welke doelen ze moeten bereiken. 

Charlotte, Kinderzorg 

 De nieuwe en prachtige" once in a lifetime" oppertunity! Eline, Kinderzorg 

  
6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?  
 Niet echt goed, maar het was nog steeds een leuke ervaring. Imraan, IT-Accountancy 

 Mijn verwachtingen werden allemaal ingevuld, door al de uitleg en al de hulp. Charlotte, Kinderzorg 

 Ik was niet echt naar daar gegaan met verwachtingen. Eline, Kinderzorg 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
 Ja, omdat ik erg geïnteresseerd ben in andere landen en te zien hoe het er werkt. Imraan, IT-Accountancy 

 Ja. Maar deze keer was mijn eerste keer weg zonder familie, dus ik zou dat nog gewoon 
moeten worden. 

Charlotte, Kinderzorg 

 Ja heel erg graag. Als ze me het zouden aanbieden zou ik zonder twijfelen "ja" zeggen, 
en ik raad het zeker iedereen aan! 

Eline, Kinderzorg 

  
8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen 
aan een buitenlandse stage-ervaring?   
 Zoek je naar 2 weken leuk reizen, neem dan deel aan Erasdu. Imraan, IT-Accountancy 

 Als je veel wilt leren en doen: op Erasmus kun je rekenen. Charlotte, Kinderzorg 

 Je krijgt de kans op een prachtige "once in a lifetime oppertunity" te ervaren waar je 
heel veel bijleert over de werking en de cultuur daar, maar ook wel over jezelf. Het is 
gewoon geweldig en ik zou het zeker iedereen aanraden. Ik kan er wel uren over praten 
hoe tof ik het wel vond, en al de dingen die ik heb geleerd en die we gezien hebben. 
Echt een niet te missen kans - zeker weten ! 

Eline, Kinderzorg 
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?  
 / Imraan, IT-Accountancy 

 Dat ik veel plezier heb gehad, maar spijtig genoeg ook ziek ben geweest - maar volgende 
keer beter. 

Charlotte, Kinderzorg 

 Ik ben super dankbaar voor deze ervaring. Echt een ervaring om nooit te vergeten. Ik 
heb de tijd van mijn leven gehad; ik wou zelfs niet meer naar huis! 

Eline, Kinderzorg 

 
Videolinken 

 

https://youtu.be/7LCpB5y-lnE  Imraan, IT-Accountancy, Charlotte en Eline (Kinderzorg) 
 
 
 

 


