Bundeling Stagerapporten ERASDU project
Voorjaar 2019
Nederland

10 jongeren uit diverse opleidingen van CLW TechniGO! Busleyden Atheneum, PTS Antwerpen,
GOTalent, en Sint-Lutgardis Mol liepen een buitenlandse werkstage in Nederland. Aventus en MBO
Amersfoort waren de buitenlandse partners voor dit luik. De studenten werkten in de sectoren Zorg,
Lichaamsverzorging en Horeca. Ze verbleven op diverse plaatsen.
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Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?
Ik dacht dat wel leuk zou zijn om mee te
doen en om nieuwe dingen te leren
ergens anders, zoals in Nederland. (Lynne,
Begeleidster in de Kinderopvang)
Voor de mooie en nieuwe ervaringen op
te doen. (Caro, Logistiek Assistent in de
Zorg)
Ik heb aan de buitenlandse stage
deelgenomen omdat het mij heel leuk leek
om de Zorg in Nederland te bekijken, en
te zien hoe anders de Vlamingen leven.
(Celien, Verzorgende)
Ik heb aan deze buitenlandse stage deelgenomen omdat ik wilde te weten komen hoe men in
verzorgingstehuizen in Nederland te werk gaat. Het was voor mij een mooie kans om meer
ervaring op te doen in het werken met oudere mensen en in het bijzonder in een land waarvan
wordt gezegd dat zij op een andere manier omgaan met het zorgen voor mensen. (Lanse, Logistiek
Assistent in de Zorg)
Ik wou zeer graag zien hoe ze in andere landen werken en of er andere methodieken waren en of
er echt een groot verschil was! (Asma, Begeleidster in de Kinderopvang)
Ik heb deelgenomen aan de buitenlandse stage omdat ik wou weten hoe ze in Nederland werken
en of er verschillen zijn met België, en hoe de mensen daar zijn. (Jade, Logistiek Assistent in de
Zorg)
Omdat ik heel graag wou gaan werken in een sterrenrestaurant. (Michael, Kok)
Ik heb deelgenomen aan deze buitenlandse stage omdat ik graag eens op de werkvloer in het
buitenland wilde staan. Zo kon ik de werkvloer in het buitenland en binnenland vergelijken. Ook
wou ik meer weten over hun cultuur. (Noa, Kapster)
Ik hou van een uitdaging. En ik had nog nooit een buitenlandse stage gedaan. Om bij te leren en
ervaring op te doen. (Selena, Kelner)
• Als interim omdat een andere leerling niet ging. Een unieke kans!
(Jonas, Keukenmedewerker)
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?
• Mijn verwachtingen waren normaal, we hebben een zeer leuke
ontvangst gehad ze waren allemaal kei lief en vriendelijk. Ik heb
nieuwe dingen bijgeleerd zoals bvb dat ze daar kinderthee gebruiken
in hun water om de smaken te leren kennen. De kinderen mogen ook
zelf op ontdekking gaan en mogen zelf hun boterhammen smeren.
(Lynne, Begeleidster in de Kinderopvang)
• Ik wilde veel bijleren en het verschil tussen België en Nederland zien
op het werkvlak. (Caro, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Mijn verwachtingen waren echt hoog, want ze zeiden op school dat
het zo anders was. Dat was ook zo. (Celien, Verzorgende)
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Mijn verwachtingen voor mijn stage-ervaringen in
Amersfoort lagen hoog. Op school had men mij al verteld dat men
in Nederland een ander idee heeft over de zorg voor oudere
mensen. Ik hoopte dat dan ook in de Koperhorst te kunnen zien en
te kunnen voelen. Het was zeker ook mijn bedoeling om veel
contact te hebben met de bewoners, zodat ik ook meer over hun
cultuur kon te weten komen. Ik wilde ook ontdekken wat het
verschil is in taken voor een logistiek assistent in België en in
Nederland. Daar heb ik door deze stage zeker ook een antwoord op
gekregen. (Lanse, Logistiek Assistent in de Zorg)
•
Dat ik zeer veel ging bijleren, wat ik zeker terug mee naar
België zou kunnen nemen. (Asma, Begeleidster in de Kinderopvang)
Mijn verwachtingen waren dat ik daar nieuwe dingen ging ontdekken die er in België nog niet zijn
in de rusthuizen, en veel mogen bijleren en een toffe tijd beleven. (Jade, Logistiek Assistent in de
Zorg)
Mijn verwachtingen waren heel hoog en ze zijn ingevuld ook! Ik wilde alles leren maar dat ging
natuurlijk niet op de korte periode die ik maar had. (Michael, Kok)
Mijn verwachtingen over deze stage waren dat ik eens een andere manier van werken te zien
kreeg op de stageplaats. Graag wou ik ook nieuwe technieken bijleren. (Noa, Kapster)
Ik had geen verwachtingen, want ik had het nog nooit gedaan. Ik heb het gewoon op mij laten
afkomen. (Selena, Kelner)
Keukenvaardigheden bijleren, andere technieken leren, nieuwe collega’s leren kennen, in een
nieuwe omgeving. (Jonas, Keukenmedewerker)

3. Wat heb je geleerd?
• We mochten zelf ook onze toepassingen gebruiken daar, en tonen wat wij ik België doen of hoe
we het zeggen. Hier zijn ze echt rustig in het omgaan met kinderen en ze laten de kinderen ook
zelf het een beetje uitzoeken als ze een conflict hebben, maar indien nodig komen we er wel
tussen. Ik heb ook andere technieken geleerd en dat vond ik zeer fijn. (Lynne, Begeleidster in de
Kinderopvang)
• Ik heb er heel veel bijgeleerd, niet alleen over Holland zelf, maar
ik heb ook een mooie levenservaring ervan over gehouden. Ook
heb ik mezelf terug op een volledige andere manier leren
kennen. Hier ben ik heel dankbaar voor. (Caro, Logistiek
Assistent in de Zorg)
• Ik vind me veranderd op vlak van zelfredzaamheid en
gemakzucht. (Celien, Verzorgende)
• Beroepstechnisch heb ik niet zoveel nieuws bijgeleerd. De taken
die ik in de zorginstelling in België uitvoer, komen grotendeels
overeen met datgene wat ik in Nederland heb gedaan als
logistiek assistent: eten rondbrengen, bedden opmaken, kamers
poetsen, enz… Ik heb wel veel geleerd rond het verschil in
zorgvisie tussen België en Nederland. Bij ons in België gaan we
het snel overnemen van de oudere mensen in het rusthuis. In
Nederland gaat men eerder het tempo van de bewoners volgen
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en hen zoveel mogelijk blijven stimuleren om dagelijkse dingen
zelfstandig te doen. Men heeft veel meer oog voor de mensen hun
zelfredzaamheid. In België ben ik eerder stil en doe ik mijn werk zoals
het hoort. In Nederland werd ik echt uit mijn kot gelokt om in gesprek
te gaan met de bewoners, omdat zij sociaal zijn en graag een babbeltje
doen. Nederlanders zijn veel communicatiever dan wij in België. In
Nederland mocht ik de bewoners ook veel meer begeleiden tijdens
activiteiten, wat ik heel bijzonder en leuk vond. Dat wil ik meer doen!
(Lanse, Logistiek Assistent in de Zorg)
Eerst en vooral heb ik geleerd hoe ik zelfstandig moest zijn, hoe ik ook
zelf moest dingen boeken of wat dan ook! (Asma, Begeleidster in de
Kinderopvang)
Ik ben veel zelfstandiger geworden en ik heb daar ook veel bijgeleerd,
wat ik meeneem naar België! (Jade, Logistiek Assistent in de Zorg)
Ik heb veel bijgeleerd over het hebben van een 2 sterrenrestaurant en
de stress die erbij komt, want alles MOET perfect zijn! (Michael, Kok)
ik heb meer zelfstandig leren leven door alles in deze 2 weken zelfstandig te doen. Zoals alleen de
stad intrekken, alleen inkopen doen, zelf koken, vrienden maken, mijn plan trekken op de stage.
(Noa, Kapster)
Ik heb hier heel veel bijgeleerd. Dingen dat ik nooit had verwacht. Ze hebben andere handelingen
en andere gebruiken. (Selena, Kelner)
Veel toffe collega’s leren kennen die me goed geholpen hebben in de keuken. Tempo verhoogd,
nieuwe ingrediënten gebruikt, verantwoordelijkheden leren nemen, alleen wonen voor 2 weken.
Leuke bazen, mooie omgeving, nieuwe recepten, mise en place, veel geleerd over voorbereidingen
in een grote open keuken waar veel personeel rondloopt. Zeeland leren kennen, mooie natuur en
omgeving. (Jonas, Keukenmedewerker)

4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of
geleerd?
• Ik vond het leukste dat we samen met de kinderen moesten eten en samen activiteiten deden
zoals bvb pizza maken en de kinderen mochten die zelf beleggen. Ik heb geleerd dat je nog iets
meer uit het kind zelf kan halen als die meerdere dingen aangeeft. Ik heb een soort van andere
manier geleerd op vlak van verzorging, en hoe zij ermee omgaan als het
kind bvb tijdens het zindelijk worden toch een ongelukje heeft gehad.
(Lynne, Begeleidster in de Kinderopvang)
•
De tijd mogen maken voor de cliënten. En er een band mogen met
opbouwen. Wat bij ons de tijd niet vaak toestaat. (Caro, Logistiek
Assistent in de Zorg)
•
In Nederland is er geen “gesloten verdiep”, dat vond ik echt heel
speciaal en dat zouden ze hier ook in België moeten invoeren. (Celien,
Verzorgende)
•
Beroepstechnisch heb ik tijdens mijn stage twee nieuwe zaken
leren kennen. 1) Het bushokje op verdieping 3 ‘kleinschalig groepswonen’
in de Koperhorst. Op deze afdeling leven dementerenden in kleine groep
samen. Het bushokje is daar geplaats, omdat deze mensen zich dit
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herinneren van vroeger. Sommigen gaan daar echt op de bus wachten.
Daardoor gaat men eigenlijk een stukje mee in het denken van mensen
met dementie. 2) Op dezelfde afdeling vind je de tovertafel. Op een tafel
worden van bovenuit beelden geprojecteerd die bewegen en waarmee
de mensen die dementeren spelletjes kunnen spelen. Het zorgt voor
sociaal contact en een speels gevoel bij deze mensen. Ze worden er
gelukkig door. (Lanse, Logistiek Assistent in de Zorg)
•
Alles! Ik heb zoveel bijgeleerd. Ook hoe alles daar veel vlotter gaat!
(Asma, Begeleidster in de Kinderopvang)
•
Bij de afdeling van Dementie: hoe het daar ingericht was, en bij
elke kamer een speciale deur en zo huiselijk ingericht. En
speelgoeddieren en baby’s die net echt leken, zodat ze zich thuis voelen.
Dat vond ik supermooi om te zien, want in België besteden ze daar nog
niet zoveel aandacht aan. (Jade, Logistiek Assistent in de Zorg)
De verschillende snijtechnieken en kooktechnieken die ik heb moeten gebruiken. (Michael, Kok)
Het leukste dat ik heb geleerd op de werkvloer van technieken is dreadlocks. Dit kom je niet vaak
tegen in een kapsalon. Ik vond het heel leuk dat ik die kans kreeg. (Noa, Kapster)
Hoe ze de mensen bedienen en hen aanspreken. En hoe ze drankjes maken. (Selena, Kelner)
Gedrevenheid naar tempo, afwerking, nieuwe recepten. (Jonas, Keukenmedewerker)

5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?
• Ik vond het leukste dat we in een zeer leuke toffe sociale groep zaten en dat ze ons niet als
stagiaires behandelden maar als een van hun. We hebben echt super leuke momenten gehad en
die zullen we zeker en vast niet vergeten. (Lynne, Begeleidster in de Kinderopvang)
• Het mooiste was hoe open en vriendelijk de mensen hier waren. Ook hun gastvrijheid maakt het
hier heel comfortabel. En het mooiste voor mij was dat ze jou hier accepteren hoe je zelf bent, je
mag gewoon jezelf zijn. (Caro, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Hoe ze bij de Nederlandse bejaarden elk apart bekijken wat ze wel en niet kunnen, wat ze graag
hebben: bv: middags eten, uitslapen. (Celien, Verzorgende)
• Het meest interessante aan de hele stage-ervaring was dat ik op twee heel verschillende afdelingen
in dezelfde zorginstelling hebben kunnen meewerken. Ik kon dus
echt gaan vergelijken. De eerste week stond ik op ‘Wonen met zorg’.
De bewoners leven in een eigen appartementje. Ze bepalen
grotendeel zelf hun dagindeling, drinken samen koffie in de
leefruimte, ingericht als huiskamer en doen samen activiteiten. De
tweede week stond ik op ‘kleinschalig wonen’. De bewoners brengen
hun dag meer georganiseerd door. Ze bepalen minder zelf hoe hun
dag verloopt. Zij hebben meer zorg nodig, omdat een aantal onder
hen dementeert. De mensen hebben hier allemaal een eigen
brievenbus bij hun woonst hangen. Je gaat niet zo maar de kamer
binnen. Men respecteert hier veel meer de privacy van de mensen.
(Lanse, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Nieuwe mensen leren kennen! En ook hoe de ouders in contact
wilden blijven, zelfs als je daar niet echt werkte! (Asma, Begeleidster
in de Kinderopvang)
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Dat ik mezelf beter heb leren kennen en superveel heb bijgeleerd!
(Jade, Logistiek Assistent in de Zorg)
Dat ik heb mogen werken in een 2 sterrenrestaurant. Je leert zoveel
bij, ook al is het maar voor 2 weken geweest. (Michael, Kok)
Het kapsalon waar ik stage mocht lopen. Mijn collega’s zorgde
ervoor dat de dagen voorbij vlogen. Het waren vrienden geworden
in die korte tijd. Het salon was mijn droomsalon. (Noa, Kapster)
Ik heb een stukje van een andere cultuur gezien en veel bijgeleerd. Ik
had een tof team en het was een groot restaurant. (Selena, Kelner)
Super fijne bazen en het alleen wonen voor even. (Jonas,
Keukenmedewerker)

6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?
• Ze werden zeer leuk en goed ingevuld. Ik had eerst beetje zenuwen,
maar dat was totaal niet nodig, ik voelde me echt op men gemak daar en ze zeiden ook dat ik er
bij hoorde - bij de groep - en dat was fijn. (Lynne, Begeleidster in de Kinderopvang)
• Het was veel beter dan dat ik zelf had verwacht. Ze hebben voor mij een hele goede en mooie
indruk nagelaten. (Caro, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Mijn verwachtingen waren niet hoog omdat ik dacht: “een landje hiernaast is toch hetzelfde?”
Maar dat was juist omgekeerd! Ik stond versteld. Het was echt heel anders! (Celien, Verzorgende)
• Mijn verwachtingen werden meer dan ruim voldoende ingevuld. Ik was heel erg blij te zien dat
men in Nederland met zoveel respect met oudere mensen omgaat. Ze worden echt gestimuleerd
om zoveel als mogelijk nog zelfstandig te doen en men houdt voortdurend rekening met hun recht
op privacy. Buiten al mijn verwachtingen in heb ik heel veel contact gehad met de bewoners. Ik
had echt het gevoel iets voor hen te kunnen betekenen. Door samen activiteiten te doen kom je
dichter bij elkaar. (Lanse, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Ik dacht eerst van “Nederland gaat hetzelfde zijn als in België”. Ik was zeer mis! (Asma, Begeleidster
in de Kinderopvang)
• Door mee te lopen in de rusthuizen, en ik heb alles meegemaakt wat mijn verwachtingen waren.
(Jade, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Mijn verwachtingen werden heel goed ingelost, vooral door het feit dat ik tijdens de service heb
mogen/moeten meewerken om de borden te dresseren. (Michael, Kok)
• Ik heb heel veel verschillen gezien van mijn
stageplaats in België en de stageplaats in Nederland.
Het gaat er allemaal anders aan toe. Zowel de
technieken als de klant ontvangen, behandelen tot het
omgaan met collega’s. De Nederlanders leven in hun
dagelijks leven anders als Belgen. Dat vond ik leuk om
te zien. Ook de maatschappij is in Nederland anders als
hier. (Noa, Kapster)
• Ik had geen verwachtingen. Ik wou alleen veel bijleren
en dat is zeker gebeurd. (Selena, Kelner)
• Positief, omdat ik alles mee mocht doen in de keuken.
(Jonas, Keukenmedewerker)
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?
• Ja, ik zou dat graag terug doen, omdat het zeer fijn was om op andere plaatsen eens te kijken wat
zij anders doen en wat hun ervaringen zijn. (Lynne, Begeleidster in de Kinderopvang)
• Jazeker. Ik hou van nieuwe ervaringen en ik leer heel graag nieuwe
dingen bij die mij beter maken in mijn job. En zodat ik de mensen zo
goed mogelijk kan helpen. (Caro, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Ja, ik zou direct meedoen, zonder twijfel!!!! (Celien, Verzorgende)
• Een buitenlandse stage met Erasmus Duaal was voor mij een unieke
ervaring. Ik heb heel veel bijgeleerd over het verschil in zorg tussen
Nederland en België. Ook heb ik mezelf veel beter leren kennen.
(Lanse, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Zeker!!! Ik wil zeker nog meer bijleren. (Asma, Begeleidster in de
Kinderopvang)
• Ja tuurlijk, het is gewoon een super ervaring om mee te maken! (Jade, Logistiek Assistent in de
Zorg)
• Ja, zeker en vast wel, want je kan nooit genoeg bijleren! (Michael, Kok)
• Ja, elke kans die ik krijg om aan een buitenlandse stage deel te nemen ga ik pakken. Het is altijd
goed meegenomen voor later en je bent weer een ervaring rijker. (Noa, Kapster)
• Ja, ik vond het heel leerrijk en super. Als ik de kans zou hebben, zou ik het sowieso terug opnieuw
doen. (Selena, Kelner)
• Ja zeker, hopelijk iets verder, andere keuken, andere culturen, nieuwe inspiratie. (Jonas,
Keukenmedewerker)
8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een
buitenlandse stage-ervaring?
• Hallo beste mensen allemaal, ik heb buitenlandse stage gedaan in Nederland. Het was echt mega
fijn daar. Ik heb andere dingen bijgeleerd zoals hoe zij werken en hoe zij met sommige dingen
omgaan, Ik zou echt zeggen probeer het ook eens, het is echt fijn om te kijken in een andere
wereld zal ik maar zeggen, Ik zou het echt iedereen willen aanraden om eens mee te doen met dit
project van Erasmus Duaal. (Lynne, Begeleidster in de Kinderopvang)
• Ik zou hen over mijn ervaringen in Holland vertellen en hun zeker Amersfoort aanraden. Welkom in
Amersfoort waar iedereen zichzelf kan zijn. (Caro, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Wil je een stukske van de wereld zien? En toffe mensen en ervaringen opdoen? Ga dan mee op een
buitenlandse stage! ‘t Is helemaal de moeite om te doen! (Celien, Verzorgende)
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De suggestie van Lanse, Logistiek Assistent in de Zorg:

Op stage met Erasmus Duaal…
Het is uniek en heel speciaal.
Een ontdekking van Europa qua werk en cultuur.
Een leerproces voor jezelf, heel echt en puur.
Warme contacten met hele lieve mensen.
Als duaal lerende kan je je niets beter wensen.
Erasmus Duaal, een aanrader voor iedereen.
Grijp de kans tot deelname… liefst nu meteen!
•
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Ik vertel ze mijn verhaal van a-z, daarna gaan ze zeker mee willen doen. (Asma, Begeleidster in de
Kinderopvang)
De suggestie van Jade, Logistiek Assistent in de Zorg

Ik zou het zeker aanraden, want - zoals ik al had gezegd in vraag 8 - je kan nooit genoeg bijleren.
(Michael, Kok)
Al eens gehoord van een buitenlandse stage? Nee? Awel, ik heb het zelf mogen meemaken. Voor ik
het wist was ik al terug thuis van dit groot avontuur. Je wordt ondergedompeld in nieuwe dingen
die leert op je stageplaats, maar ook buiten de stageplaats leer je nieuwigheden. Je wordt
zelfstandiger in alles wat je doet deze periode. Alleen jij kan dit waar maken, dus niet twijfelen,
maar doen. Het is een echte aanrader om jezelf beter te leren kennen. (Noa, Kapster)
Zeker gaan: het is de moeite meer dan waard. (Selena, Kelner)
Een medeleerling heeft van mij een promofilmpje gemaakt, hopelijk krijgt u dit. Ik ben enthousiast
en zal dit ook aan leerlingen vertellen. (Jonas, Keukenmedewerker)

9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?
• Ik vond het echt zeer fijn om dit te mogen meedoen. Ik zou het echt nog aanraden. (Lynne,
Begeleidster in de Kinderopvang)
• Dat ik hier zeker terug zou willen komen en zeker nog eens zo een ervaring zou willen meemaken.
(Caro, Logistiek Assistent in de Zorg)
• Ik vond echt dat het een maand had mogen duren. Het was echt een ervaring die ik nooit ga
vergeten! PS: Ben, mag ik elk jaar meegaan op buitenlandse stage ? (Celien, Verzorgende)
• De Nederlandse mentaliteit, cultuur en openheid liggen me wel. Ik zou daar zeker kunnen wonen
en werken. Graag dank ik in het bijzonder Mijnheer De Bats uit de Koperhorst voor zijn mooie les
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geschiedenis en aardrijkskunde over Indonesië… Ik zal nooit vergeten waar dit land ligt op de
wereldkaart
(Lanse, Logistiek Assistent in de Zorg)
Dank je wel dat ik eraan mee mocht doen! Het is een ervaring om nooit te vergeten. Hopelijk mag
ik volgende jaar weer mee doen! Tot binnenkort. (Asma, Begeleidster in de Kinderopvang)
Dat ik het echt superleuk vond. Het mocht echt nog veel langer duren, en ik ben super blij dat ik
deze ervaring mocht meemaken, dankjewel! (Jade, Logistiek Assistent in de Zorg)
Dat ik Erasmus Duaal heel dankbaar ben voor de kans die ze me hebben kunnen geven om te gaan
werken in een 2 sterrenrestaurant. (Michael, Kok)
Het was een zeer mooi avontuur waar ik veel vrienden aan overgehouden heb. Ik heb geen
seconde spijt van mijn deelname. Als ik de kans kreeg om het opnieuw te doen, zou ik hier niet
over twijfelen. Liefst wil ik langer dan 2 weken stage lopen in het buitenland. De periode was veel
te kort om alles perfect gezien te hebben. (Noa, Kapster)
Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen dat ik deze ervaring heb mogen doen. (Selena, Kelner)
Super leuke tijd gehad, veel nieuwe mensen leren kennen in het gezellige Nederland. (Jonas,
Keukenmedewerker)
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