
1 

 

 
 

 

Bundeling Stagerapporten MOBILE2 project 

Voorjaar 2017 

NEDERLAND, Wellant College

 

4 leerjongeren uit de opleiding “Paardenhouder” liepen een buitenlandse werkstage in Nederland. Het Wellant 

College was de buitenlandse partner voor dit luik. De dames verbleven ofwel in een campinghut (trekkershut), ofwel 

bij één van de Nederlandse stageplaatsen.   
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 

1. Uit nieuwsgierigheid, ze zeiden vaak tegen mij dat het in Nederland anders is dan in België in de paardenwereld. 

Dat ze meer naar de werknemers en stagiaires kijken i.p.v. alleen maar werken, werken, werken. Het is heel 

leerzaam en ik ben ook gegaan omdat ik wou weten hoe en wat, het is een uitdaging en wel een hele fijne 

ervaring, een mooie kans. (Soraia, Paardenhouder, NL) 

2. Om nieuwe dingen te leren en meer ervaring op te doen. Zien of het anders werken is in een ander land. 

(Melissa, Paardenhouder, NL) 

3. Ik wou de werkwijzen in een ander land leren kennen. Voor de sociale contacten. Voor mijn zelfontwikkeling. 

Om bij te leren! Omdat het me leuk leek om er aan deel te nemen. (Isaura, Paardenhouder, NL) 

4. Ik vond een buitenlandse stage erg uitdagend klinken en daarom heb ik me ingeschreven. (Fleur, 

Paardenhouder, NL) 

 

2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 

1. Mijn verwachtingen waren om meer bij te leren. Ik heb nooit bij een 

stal gewerkt waar dat ze met het paard en de kar reden, en deze stage was 

mijn kans om te zien hoe dat ze te werk gingen. Dus ik heb enorm veel 

bijgeleerd en beleefd, voor iemand die geen ervaring had met dat deel van de 

paardenwereld. (Soraia, Paardenhouder, NL) 

2. Mijn verwachtingen waren om meer te zien van de fokkerij. Ik wilde 

leren werken met hengsten en leren dekken. (Melissa, Paardenhouder, NL) 

3. Dat ik veel met de paarden mocht werken. Zelfstandig leren zijn. Hoe 

de lessen waren in de andere school.  (Isaura, Paardenhouder, NL)  

4. Omdat Nederland een paardenland is, waren mijn verwachtingen 

hoog, ik verwachtte er veel van. We zijn er goed ontvangen, maar de 

logeerplaats (trekkershut) viel wel tegen. Iedere stal heeft een eigen manier 

van werken en hieruit wou ik nieuwe dingen leren. (Fleur, Paardenhouder, 

NL) 

 

3. Wat heb je geleerd?  

1. Hoe dat ze de stands (stallen) uitmesten ik had nog nooit zo’n stal gezien dus dat was al een hele ervaring; Hoe 

ze de paarden buitenzetten: er waren veel paarden maar in 2 weken wist ik waar dat al de paarden stonden.  Het 

was enorm speciaal om zo snel bij te kunnen leren. Ik heb ook mogen mennen - echt leuk om te doen, ik zou het 

iedereen aanraden om daar stage te gaan doen! (Soraia, Paardenhouder, NL) 

2. Ik heb geleerd om met een ander ras van paard te werken (tuigers). Ik heb mogen meekijken in het laboratorium 

waar ze het sperma onderzoeken, en mogen helpen met het insemineren van de merrie. (Melissa, 

Paardenhouder, NL) 

3. Ik heb geleerd om zelfstandig te zijn. De Nederlandse mensen zijn heel open en sociaal. De mensen leven enorm 

mee met elkaar, dit zag ik op het evenement dat Cheyenne [haar buitenlandse mentor (nvdr)] moest 

organiseren voor haar examen. (Isaura, Paardenhouder, NL)  

4. Maandag was de eerste werkdag, ik liep stage in “Stal de Elzen”. Ik werd begeleid door Michelle, een leerling. 

We hebben de eerste dagen samen de paarden gevoerd, hooi gegeven en dan de stallen gemest, paarden buiten 

zetten. Daarna moesten we de gang vegen. De rest van de weken heb ik bijna niets mogen doen, dus ik heb niet 

veel bijgeleerd. De 2 laatste dagen heb ik samen met de eigenares, Janneke, terug stallen gedaan. Maar ik heb 

enkel op school kunnen rijden omdat we het zelf gevraagd hadden. Dit vind ik wel jammer want stallen vegen is 

overal hetzelfde en ik had graag nieuwe dingen gezien of geleerd. In het weekend zijn we gaan eten met zijn 

allen. Omdat de stage erg stressvol was, heeft Johanneke met ons heel erg veel tijd doorgebracht. We zijn samen 

naar zee geweest. Ze wist hoe ze ons kon opfleuren. (Fleur, Paardenhouder, NL) 
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4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt 

en/of geleerd? 

1. Hoe de sfeer was in de stal. Iedereen begroette 

iedereen in de stal. Iedereen praatte met 

iedereen. Iedereen had respect voor hoe wij te 

werk gingen, we hielpen iedereen. Je mocht 

samenwerken, wat voor mij heel belangrijk was 

en waar ik me juist beter bij voelde. De baas was 

een vrolijke man die zorgde voor de goede sfeer, 

hij maakte iedereen aan het lachen en hij had 

respect voor zijn werknemers en stagiaires. Hij 

werkte mee in de stal wat je heel weinig ziet in de 

paardenwereld. (Soraia, Paardenhouder, NL) 

2. De hengsten op de bok zetten. Helpen met het 

trainen van de paarden. De leuke sfeer tussen de baas en zijn werknemers. (Melissa, Paardenhouder, NL) 

3. De pony’s hun wintervacht verwijderen met de hand. Dat het lammertijd was terwijl ik daar was. Hoe ze met de 

3oudste paarden omgingen. In de school hebben ze hun eigen paarden en piste, ze hoefden hun school niet te 

verlaten. (Isaura, Paardenhouder, NL) 

4. Tijdens het weekend hebben we activiteiten gedaan waar ik wat heb geleerd over het fokken van paarden en de 

nakomelingen tijdens een bezoek aan een hengstenkeuring. (Fleur, Paardenhouder, NL) 

 

5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 

1. Het rijden op trekpaarden, we hebben veel nieuwe mensen leren kennen die heel veel respect gaven aan ons, 

we zijn naar een paar evenementen gegaan wat ook interessant was, en zien wat ze in Nederland te bieden 

hadden. We zijn naar Scheveningen geweest - naar het strand – voor mijn verjaardag. Het was een super avond. 

(Soraia, Paardenhouder, NL) 

2. Nieuwe paardenras leren kennen en vooral een hele ervaring om van huis weg te zijn. Ik heb ook nieuwe 

vrienden leren kennen daar. (Melissa, Paardenhouder, NL)  

3. Cheyenne [haar buitenlandse mentor (nvdr)] had voor haar eindwerk een groep Friese paarden uitgenodigd die 

een show kwamen brengen. Dit was heel mooi om te zien! Ook om alles met haar tot een goed einde te 

brengen. Het was een geslaagde dag! (Isaura, Paardenhouder, NL) 

4. Met de andere meisjes hebben we een rit met de trekpaarden gemaakt. Hier hebben we niet alleen van 

genoten, maar ook veel bijgeleerd. Ze zien er groot en sterk uit maar ze zijn lief en als je hen berijd vinden ze dit 

oké. Een andere activiteit was een bezoek aan KNHS de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Hier 

leerden we veel over diverse disciplines (cross, dressuur, springen) van de paardenwereld. Dan brachten we ook 

nog een bezoek aan de koninklijke stallen. Deze waren al verouderd maar wel heel netjes. De paarden stonden 

niet binnen, maar we kregen de toestemming om de paarden buiten in de weide te bezoeken. Daarvoor hadden 

we de toestemming gekregen. (Fleur, Paardenhouder, NL) 

 

6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?       

1. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. De tijd dat we begonnen met werken waren voor mij goed: niet te vroeg, 

we begonnen om half 9 met alles en we stopten met werken rond 17u, maar als we niks meer te doen hadden 

bleven we nog wat om te keren of zo. Omdat ik op mijn stageplaats sliep was het altijd fijn om een propere 

keuken of stal te hebben, en voor de baas was dat ook heel fijn. (Soraia, Paardenhouder, NL) 

2. Door het zelf te kunnen doen. Zelf uitvoeren. (Melissa, Paardenhouder, NL) 

3. Ik ben op stage altijd in contact geweest met de paarden, wat ik op mijn werkplaats in Vlaanderen niet heb! Ik 

had niet verwacht dat ze daar zelf paarden hadden op school. Ook de kinderen die met kleinere dieren werken 

zoals: varkens, geiten, kippen. (Isaura, Paardenhouder, NL) 

4. Mijn verwachtingen zijn enkel ingevuld doordat we in het weekend zelf iets organiseerden waaruit we dingen 

hebben geleerd. (Fleur, Paardenhouder, NL) 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?    

1. Ja, maar het moet beter 

georganiseerd worden. Na deze 

ervaring zou ik echt nog eens 

mee willen doen aan een 

buitenlandse stage. (Soraia, 

Paardenhouder, NL) 

2. Ja, het is eens iets anders en 

op zich een leuke ervaring. 

(Melissa, Paardenhouder, NL)  

3. Zeker! Leuke periode gehad. 

Nieuwe mensen leren kennen!  

(Isaura, Paardenhouder, NL) 

4. Ik zou het nog eens doen als 

het beter wordt georganiseerd. 

De ontvangst in het buitenland door de stalhouder was in mijn geval ondermaats. Dit zou beter moeten worden 

afgesproken op voorhand. Op voorhand een contact organiseren zou kunnen helpen om het vlotter te laten 

verlopen. (Fleur, Paardenhouder, NL) 

 

8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 

buitenlandse stage-ervaring?  

1. Het is niet voor iedereen, je moet zelfstandig zijn - het is soms moeilijk voor mensen die niet lang van huis 

kunnen gaan, maar je beleeft heel veel. Je leert nieuwe mensen kennen, en hoe het daar is. Ik heb geen spijt dat 

ik ben gegaan! En als je echt naar buitenland gaat dan leer je nieuwe talen. (Soraia, Paardenhouder, NL) 

2. Ik zou het mensen aanraden die een nieuwe cultuur willen leren kennen en zelfstandig kunnen zijn. Die graag 

nieuwe dingen leren. (Melissa, Paardenhouder, NL) 

3. Ja! Mensen, ik zou dit zeker aanraden - zowel op werk- als op sociaal vlak. Als je de kans hebt, zeker doen zou ik 

zeggen!  (Isaura, Paardenhouder, NL) 

 

9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?  

1. Dat ze niet teveel van je verwachten: ze verwachten wel wat van 

jou, maar niet dat je je kapot gaat werken in die 2 weken. Ik heb 

in 3 jaar dat ik op Syntra zit nog nooit zo’n fijne en leuke plek 

gevonden. Ik heb veel geleerd. Niet overal in de paardenwereld 

is het makkelijk om te werken, maar je vindt er een paar waar jij 

je echt heel goed bij voelt, en dat is dus bij mij gebeurd [op de 

buitenlandse stage]. Dus een bedankt aan iedereen die hier aan 

mee heeft gewerkt; het is een geslaagde stage voor mij geweest. 

(Soraia, Paardenhouder, NL) 

2. Hopelijk mag ik volgend jaar weer deelnemen. (Melissa, 

Paardenhouder, NL)  

3. Het was heel leerrijk!!  (Isaura, Paardenhouder, NL) 

4. Ik heb uit deze buitenlandse stage geleerd dat men moet praten, 

moet open staan om je problemen te vertellen aan de anderen. 

(Fleur, Paardenhouder, NL) 

 


