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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Voorjaar 2022 

IJsland en Noorwegen 

 

   

 

 

5 leerlingen uit opleidingen “Technische Natuurwetenschappen”, “Tuinman” en “Metaal” van PTI Kortrijk, 
LTI Oedelem en Richtpunt campus Hamme liepen een buitenlandse werkstage in enerzijds Noorwegen en 

anderzijds IJsland. 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
 Voor de ervaring en om andere culturen op te snuiven. Nico, Sanitair, IJSL. 

 Omdat ik interesse heb om naar Noorwegen te verhuizen, en ik wil 
bijleren over het werken met schapen. Daarom zag ik dit als een 
mooie kans. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 Een ervaring opdoen om nooit te vergeten. Warre, Tuinman, NO 

 Om nieuwe talen en technieken te leren/ ontdekken. Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 Ik wou zien en leren hoe het te werk gaat in een heel ander klimaat; 
welke planten er groeien en hoe ze groeien. 

Birger, Tuinman, NO 

 
 

2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 
 Ik had geen verwachtingen: ik was wel benieuwd naar hoe ze daar 

werken en welke ervaring ik kon opdoen. 
Nico, Sanitair, IJSL. 

 Ik wou weten wat er gebeurde bij een bevalling en wat je in welke 
situatie moet doen. Hoe het leven is in Noorwegen, en ook testen 
hoe zelfstandig ik ben. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 Om te leren over de aanleg van de tuinen in Noorwegen en 
verschillende planten. 

Warre, Tuinman, NO 

 Ik had hoge verwachtingen en wou liefst mijn monteer skills wat 
aanscherpen. 

Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 Ik wou andere plantensoorten leren kennen en ermee leren werken. Birger, Tuinman, NO 

 

  
 
3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe? 
 Ja. Nico, Sanitair, IJSL. 

 Ja, ik heb veel zelf mogen uitvoeren en ben verrast over mezelf 
vanwege mijn acties. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 Ja, we hebben veel uitleg gekregen over planten en zelf een trap 
aangelegd. 

Warre, Tuinman, NO 

 Neen. Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 Ja, volledig! Ik heb daar dingen gezien dat ik nooit meer zal 
vergeten: al die verschillende planten, dat was echt te gek. 

Birger, Tuinman, NO 
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4. Wat heb je geleerd?  
 Alles van het werk was zo goed als nieuw voor me, maar ik had er 

gelukkig een beetje verstand van omdat ik fitter ben. Maar het was 
toch heel ander sector. Ik had daarnaast niet verwacht dat IJsland 
zo mooi zou zijn. 

Nico, Sanitair, IJSL. 

 Dat het voor mij niet altijd makkelijk is om iemand aan te spreken 
als ik stress heb, en dat ik ongeveer juist kan handelen in 
onverwachte situaties. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 Hoe je met natuurlijke stenen werkt. En dat Noorwegen heel duur 
land is om in te leven. 

Warre, Tuinman, NO 

 Ik heb geleerd dat ik toch socialer ben dan ik dacht, en dat in een 
vreemd land met allemaal nieuwe mensen. 

Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 Mijn Engels is zeer veel verbeterd. Ik heb leren zelfstandig dingen 
oplossen. Ik heb mijn plan leren trekken met de was en de plas, en 
voor mijn eigen eten te zorgen. Dit was in ieder aspect een zeer 
leerzaam project. 

Birger, Tuinman, NO 

 
 

5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt 
en/of geleerd? 
 Dat ik helemaal alleen mocht werken. Nico, Sanitair, IJSL. 

 Ik heb voor de eerste keer een lam uit een schaap getrokken. 
Daarvoor moet je wel harder trekken dan je zou denken. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 De trap aanleggen met natuurstenen. Warre, Tuinman, NO 

 Het interessantste dat ik heb bijgeleerd is toch de manier van 
werken in IJsland. Ze werken daar "rustiger" dan in België, en het is 
ook allemaal een stuk kalmer. 

Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 De soorten rododendrons - dat was echt extreem hoe immens veel 
soorten, van verschillende grootte en kleuren er daarvan waren: ik 
ben daar echt verliefd op geworden. 

Birger, Tuinman, NO 
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6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 
 Hoe ze van nul af aan iets opbouwen, en zo je resultaten kunt 

ontdekken/zien. 
Nico, Sanitair, IJSL. 

 Dat ik amper zorgen aan mijn hoofd had, in België heb ik continu 
stress. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 Een tattoo gezet. Warre, Tuinman, NO 

 Dat was IJsland te bezoeken. Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 Het uitzicht vanop de berg die we beklommen hebben, en de 
waterval: dat was daar zooo mooi. 

Birger, Tuinman, NO 

 
 

7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom 
(niet)? 
 Nee, het is mijn laatste jaar - anders zou ik het wel doen. Nico, Sanitair, IJSL. 

 Ja, want ik zou graag eens de provincie Trøndelag in Noorwegen 
willen leren kennen. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 Ja, dit was een top ervaring en je leert veel bij. Warre, Tuinman, NO 

 Neen Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 Zeker en vast - het is een unieke ervaring en je leert er extreem veel 
uit. 

Birger, Tuinman, NO 

 

 
 

8. Zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring? Waarom? 
 Ja, werkervaring krijg je door te werken en denk dat een 

buitenlandse stage daar zeker en vast bij kan helpen. 
Nico, Sanitair, IJSL. 

 Ja, het is een manier om jezelf beter te leren kennen - en ook een 
uitdaging. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 Ja, want dan leer je veel bij en zie je een andere cultuur: hoe alles 
daar in zijn werk gaat. 

Warre, Tuinman, NO 

 Neen. Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 Ja natuurlijk, je ziet eens iets heel anders dan dat je gewend bent 
hier in België, en je leert extreem veel. 

Birger, Tuinman, NO 
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9. Hoe zou je jouw buitenlandse stage-ervaring algemeen beoordelen? 
Schaal: 1 = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden  
Gemiddelde (op 7) 6,00 
Percentage 85,71  

 
10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 
 Nee, ik denk dat ik alles gezegd heb. Nico, Sanitair, IJSL. 

 Tip voor andere deelnemers: neem meer dan genoeg cash mee, 
want mijn bankkaart werkte niet terwijl ze in de bank zeiden dat hij 
wel ging werken. Daardoor zat ik 2 dagen zonder eten, maar 
gelukkig kreeg ik hulp van mijn stagebaas. 

Emmy, Schapenboer, NO 

 Dit was een top ervaring. Warre, Tuinman, NO 

 Het land bezoeken was heel leuk, alleen vond ik het heel jammer 
dat de werkplek dat niet was. 

Matthias, Scheepswerf, IJSL. 

 Bedankt aan de organisatie. Birger, Tuinman, NO  
 

Videolinken 
https://youtube.com/shorts/MW63bjqVtS0?feature=share  

Emmy, Schapenboer, NO 

 

 
 

  
 


