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4 leerlingen uit de opleidingen “ZORG”, “ADMINISTRATIE”, “METAAL” “SANITAIR” en “ELEKTRICITEIT” van 
ZAVO (Zaventem), TECHNIGO! (Aalst), Technisch Atheneum Keerbergen en Richtpunt Campus Hamme 
liepen een buitenlandse werkstage in Duitsland (Würzburg en Flensburg) en Nederland (Apeldoorn). 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
 Om mijn Engels te verbeteren en om een nieuw land te ontdekken. Abderrahmane, Administratie, D 

 Om te zien hoe het eraan toe gaat in andere landen en op welke 
manier ze daar werken. 

Jano, Sanitair, D 

 Omdat ik nieuwe dingen wilde leren Aminata, Zorg, NL 

 / Lars, Metaal, D 

  
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 
 Ik wou de taal een beetje leren, en de cultuur. Abderrahmane, Administratie, D 

 Nieuwe dingen leren en o.a. kennis maken met nieuw materiaal. Jano, Sanitair, D 

 Ik wilde nieuwe dingen leren en de manier van werken vergelijken. Aminata, Zorg, NL 

 Ik wou een leuke ervaring opdoen, en extra oefenen in lassen is ook 
altijd fijn. 

Lars, Metaal, D 

  
3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe? 
 Ja, ik heb een rondleiding gekregen in de stad, waardoor ik de 

cultuur heb gezien. 
Abderrahmane, Administratie, D 

 Ja, ik heb met nieuwe dingen leren werken. Jano, Sanitair, D 

 Ja, want ik heb kunnen doen wat ik wou leren. Aminata, Zorg, NL 

 Ja. Maar ik heb jammer genoeg soms dagen gehad waarop ik niets 
heb kunnen doen. 

Lars, Metaal, D 
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4. Wat heb je geleerd?  
 Ik heb een beetje de taal geleerd - omdat het op Nederlands lijkt - 

en mijn Engels is zeker en vast verbeterd. 
Abderrahmane, Administratie, D 

 Mijn Engels niveau is zeer veel verbeterd. Jano, Sanitair, D 

 Ik heb veel geleerd, niet alleen op mijn werkplek, maar ook over 
hun cultuur en veel andere dingen. 

Aminata, Zorg, NL 

 Ik heb geleerd mijn plan te trekken. En dingen durven te vragen aan 
onbekenden. 

Lars, Metaal, D 

  
5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt 
en/of geleerd? 
 Dat ik de website mocht aanpassen en foto’s mocht maken van 

artikelen. 
Abderrahmane, Administratie, D 

 De vriezer: dat is een soort toestel waarmee je het water in je 
leidingen laat bevriezen. Zo kan je er veilig aan werken. 

Jano, Sanitair, D 

 Het leukste dat ik heb geleerd is de opname van patiënten - of zoals 
Nederlanders het zeggen "klanten". 

Aminata, Zorg, NL 

 Ik heb aan tanks (nvdr: wel degelijk de militaire voertuigen) mogen 
lassen. 

Lars, Metaal, D 

  
6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 
 Het leukste dat ik heb gedaan was een boottocht rond Würzburg. Abderrahmane, Administratie, D 

 Kennis maken met cultuur en etc. in andere landen. Jano, Sanitair, D 

 Alles was leuk en interessant. Aminata, Zorg, NL 

 Dat ik op een militair bedrijf heb mogen lassen. Lars, Metaal, D 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
 Ja, zeker en vast - omdat het een toffe ervaring is. Abderrahmane, Administratie, D 

 Ja, omdat je zo'n kansen niet heel je leven krijgt. Jano, Sanitair, D 

 Ja, ik wil graag deelnemen in de toekomst. Aminata, Zorg, NL 

 Ja, als ik op voorhand zou weten wie mee gaat. Lars, Metaal, D 

  
 
8. Zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring? Waarom? 
 Ja, ik raad het iedereen aan omdat je veel meer bijleert dan dat je 

zelf zou denken. 
Abderrahmane, Administratie, D 

 Ja, omdat het een leuke ervaring was. Jano, Sanitair, D 

 Ja, dat zal ik doen - omdat ik het een geweldig avontuur vind, dus ik 
zal het zeker aanbevelen aan mijn vrienden. 

Aminata, Zorg, NL 

 Ja, want het is een leuke ervaring. Maar je moet wel met toffe 
mensen zitten. 

Lars, Metaal, D 

 
 
9. Hoe zou je jouw buitenlandse stage-ervaring algemeen beoordelen? 
Schaal: 1 = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden  
Gemiddelde (op 7) 6,25 
Percentage 89,29 
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10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 
 / Abderrahmane, Administratie, D 

 Bedankt. Jano, Sanitair, D 

 Ik heb echt een geweldige ervaring gehad en ben blij dat ik aan dit 
geweldige avontuur heb mogen deelnemen. 

Aminata, Zorg, NL 

 Niets Lars, Metaal, D 

 
 
 

  
 
 


