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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

Duitsland 

 

 

4 jongeren uit diverse opleidingen van Technisch Atheneum Keerbergen, ZAVO en HTISA liepen een 
buitenlandse werkstage in en rond Dresden (ism. HandWerksKammer) en Würzburg (i.s.m. Klara 

Oppenheimer Schule). De leerlingen werkten in de Zorg, Metaal en Transportsector.  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 

 

 Ik wou graag deze kans krijgen omdat ik meer wou bijleren over mijn richting. 
Te weten komen hoe ze daar alle mensen verzorgen. Hoe ver staan ze daar in 
de 'Verzorging'. 

(Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Om mijn grenzen te verleggen en een toffe, leerrijke ervaring te beleven. (Jano, Automechanica, Dresden) 

 Ik wou een andere cultuur verkennen en meemaken hoe andere mensen 
werken en problemen oplossen. 

(Michaël, Lasser, Dresden) 

 Om een mooie ervaring te hebben, en zien hoe het zou zijn in het buitenland. (Selin, Verzorgende, Würzburg) 

 

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

 

 Ik verwachtte stage te lopen in een bejaardenziekenhuis. Te lerenhoe ze daar (In 
Duitsland) mensen verzorgen. Hoe de technieken daar waren.  

(Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Ik wilde andere ervaringen opdoen. Werken aan andere voertuigen leek me echt 
een uitdaging. 

(Jano, Automechanica, Dresden) 

 De taal en de omgeving vond ik zeer interessant om te leren kennen. (Michaël, Lasser, Dresden) 

 Ik wilde weten of we dezelfde technieken gebruiken. (Selin, Verzorgende, Würzburg) 
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3. Wat heb je geleerd?  

 

 Ik heb geleerd hoe hun cultuur was, wat ze eten als ontbijt, middagmaal,... Hoe 
ze communiceren met bewoners in het centrum.  

(Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Ik kon zelfstandig werken in een voor mij vreemde omgeving. Ik leerde er andere 
mensen kennen; zowel in als buiten de werkomgeving. 

(Jano, Automechanica, Dresden) 

 Een nieuw soort lassen heb ik mogen proberen, maar ook hoe ik het best een 
plaats kan bereiken met het openbaar vervoer 

(Michaël, Lasser, Dresden) 

 We hadden de zelfde technieken hier en daar. Mensen daar waren vriendelijk. (Selin, Verzorgende, Würzburg) 

 
 

 

 
 

 
 
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of geleerd? 

 De sfeer met onze collega's. Ze waren echt lieve en enthousiaste mensen. (Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Ik heb een volledig ophangingssysteem van een BMW 7-serie mogen vervangen. 
Ik heb een voorvork gereviseerd van een BMW GS-motorfiets. 

(Jano, Automechanica, Dresden) 

 Het meegaan met de collega's naar de Müller fabriek en daar klusjes doen. (Michaël, Lasser, Dresden) 

 Dat mijn collega’s aangenaam waren; ze hebben veel geholpen en getoond (Selin, Verzorgende, Würzburg) 

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

 

 Samen lachen met mensen, en onze collega's lieten ons vroeger naar huis. We 
vonden het super tof! 

(Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Ik had een leuk contact met enkele jonge collega-mechaniekers waar ik in het 
weekend ook mee mocht optrekken. Ik heb zo ook hun levensstijl mogen 
ervaren. 

(Jano, Automechanica, Dresden) 

 Dat ik voor het eerst gereist heb en dat ik de vrijheid had om te doen wat ik wou 
(na het werken natuurlijk).  

(Michaël, Lasser, Dresden) 

 Te beleven hoe het leven zonder ouders of anderen is, en het leren omgaan met 
geld. 

(Selin, Verzorgende, Würzburg) 
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6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld? 

 

 De technieken waren verschillend, maar toch lukte alles zeer goed.  (Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Mijn verwachtingen werden volledig ingevuld. Ik mocht autonoom aan 
voertuigen werken. 

(Jano, Automechanica, Dresden) 

 Ik heb meer gedaan dan ik ooit verwacht zou hebben. Niet alleen mijn lassen is 
verbeterd, maar ook mijn communiceren met mensen. 

(Michaël, Lasser, Dresden) 

 Ik deed alles zoals het moest. Het communiceren was wel moeilijk omdat het 
Duits was, maar voor de rest ging alles heel goed. 

(Selin, Verzorgende, Würzburg) 

 
 
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? 

 

 Ja, ik zou graag terug zo'n kans willen omdat het een leuke ervaring was om 
zoiets te doen in een ander land. 

(Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Absoluut! Het was een zeer leerrijke en absoluut leuke ervaring. (Jano, Automechanica, Dresden) 

 Zeker weten! Het is iets dat iedereen eens zou moeten proberen: naar een ander 
land gaan en werken was gewoon super tof . 

(Michaël, Lasser, Dresden) 

 Ja, ik zou nog willen omdat het leuk was, en omdat ik kennis gemaakt heb met 
andere mensen. 

(Selin, Verzorgende, Würzburg) 

 

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

 

 Ik zou hen ook overtuigen! (Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Wil je je grenzen verleggen op zowel professioneel als persoonlijk gebied, kies 
dan voor een Erasmus stage in het buitenland. Ik heb het zelf ervaren en het was 
zeer leerrijk; op alle gebied! 

(Jano, Automechanica, Dresden) 

 Hou je van reizen of heb je juist nog nooit gereisd ? Ben je een student en werk je 
graag? 
Wil je bijleren en een andere cultuur verkennen dan is dit zeker iets voor jou. 

(Michaël, Lasser, Dresden) 
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 Ik zou met foto’s laten zien hoe ik de ervaring heb meegemaakt. Communicatie 
was eerst moeilijk, maar nadien ging alles weer goed. Eerst dacht ik zelf ook: hoe 
ga ik dit aanpakken? Maar toen ik zag dat alles meeviel was ik trots. En ik heb een 
kans gehad om naar een ander land te gaan. Waarom zou jij niet zo'n mooie 
ervaring hebben? 

(Selin, Verzorgende, Würzburg) 

 
 

 
 

 
 
9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 

 

 / (Söyüt, Verzorgende, Würzburg) 

 Mijn verwachtingen werden voor de volle 100% ingelost. Bedankt! (Jano, Automechanica, Dresden) 

 Ik vond het geweldig: ik heb er zeer van genoten. Moest ik ooit nog eens de 
kans krijgen, dan zou ik die zeker niet laten liggen. 

(Michaël, Lasser, Dresden) 

 Het was een heel leuke stage. (Selin, Verzorgende, Würzburg) 
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