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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Voorjaar 2022 

Zweden 

  

 

4 leerlingen uit de opleidingen “ZORG”, “VERKOOP” en “ELEKTRICITEIT” van FLX (Leopoldsburg), TECHNIGO! 
(Aalst) en de Provinciale Secundaire School Bilzen liepen een buitenlandse werkstage in en rond Svenstavik 

(Berg, Zweden).  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
 Ik wou de ervaring meemaken van het werk als zorgkundige in een ander 

land. Ikzelf werk al 3 jaar in een WZC en ken de werking. Maar ik vroeg me 
altijd af hoe ze het doen in het buitenland, en dat was ook de motivatie voor 
mij om te gaan. 

Houdaifa, Zorgkundige 

 Omdat het een echte kans is voor elke jongere om een stage te kunnen 
doen in het buitenland.  Het is ook een kans om een nieuwe cultuur en 
manier van werken te leren kennen in andere landen! En het helpt je te 
groeien. 

Fernanda, Zorgkundige 

 Om te leren werken in een andere omgeving. En leren zelfstandig te 
worden. 

Jasper, Verkoop 

 Om meer cultuur op te doen, en omdat dat mijn droomjob daar voorsprong 
heeft. 

Niko, elektriciteit 

 

 
 
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 
 Ik wilde de technieken leren: de manier hoe ze hun zorgvragers wassen, hun 

verpleegkundige technische werkwijze en hun denkwijze achter de praktijk, 
de technologie etc 

Houdaifa, Zorgkundige 

 Mijn verwachtingen waren dat ik er iets van zou kunnen leren. Ik kom uit 
het TSO en had nog nooit stage gedaan bij ouderen of in een 
bejaardentehuis, maar mijn verwachtingen waren dat ik er veel meer over 
zou kunnen leren en zien hoe ze werken. En ben daar geschrokken van hoe 
ze werken: op een goede manier ! 

Fernanda, Zorgkundige 

 Ik wou leren werken in een andere cultuur en veel andere mensen leren 
kennen. 

Jasper, Verkoop 

 Ik wou meer over mijn job leren, meer algemene wetenschap opdoen en de 
Zweedse cultuur leren kennen. 

Niko, elektriciteit 
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3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe? 
 Beter dan verwacht. Toen ik hoorde dat Svenstavik een “arm” dorpje was 

waren mijn verwachtingen heel laag. Maar het ogenblik dat ik daar 
aankwam leek het wel een ziekenhuis. Ze hadden een rusthuis met 
verschillende afdelingen. Een kleine school waar studenten leren, een 
tandarts, een heel grote keuken. De technologie die ze daar gebruikten, 
daar ben ik van verschoten. Ik stond echt versteld: sommige dingen die ze 
gebruikten waren meer geavanceerd in technologie dan in België. 

Houdaifa, Zorgkundige 

 Jazeker, wat ik gezien heb heeft me doen schrikken - op een goede manier, 
echt. En ik dacht eerst: ik ga dat niet kunnen, maar… 

Fernanda, Zorgkundige 

 Jazeker, ik heb heel veel geleerd over de manier van werken daar, en heel 
veel vrienden gemaakt. 

Jasper, Verkoop 

 Ja, door de hulp van mijn collega's en door de school van daar. Niko, elektriciteit 

 

  
 
4. Wat heb je geleerd?  
 Ik hoor altijd op werk dat ik geen rust neem en dat ik te hard werk. Met 

deze ingesteldheid ging ik ook naar daar, maar ze hebben mij dat niet 
toegelaten. Ze hebben mij geleerd en gezegd wat de gevaren zijn van te 
hard werken. Daar heb ik over nagedacht en heb de woorden van mijn 
mentor laten indringen bij mezelf en ik heb me aangepast. De andere dagen 
van m'n stage ben ik op een kalm ritme gaan werken en dit heeft me echt 
geholpen. Wat een valkuil was voor mij heb ik naar tevredenheid kunnen 
ombuigen. 

Houdaifa, Zorgkundige 
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 Ik heb geleerd dat je niet moet twijfelen aan je gevoel, en dat je wel 
verantwoordelijk kan zijn voor iemand die jou vertrouwt. Dat je weet dat je 
goed voor die personen gaat zorgen omdat ze niet zoveel liefde krijgen van 
familieleden omdat ze “oud zijn“. Ze voelen zich echt wel alleen, en als 
iemand een goede band opbouwt met deze patiënten gaan ze zich geliefder 
voelen. Misschien is het niet altijd makkelijk, maar het is een kwestie van 
“niet opgeven” en geloven in jezelf - want deze mensen geloven in jou. Snap 
je? Gewoon vooruit kijken en geloven dat je het kan, want - eerlijk - het 
gevoel van dankbaarheid van deze mensen bij een glimlach of zelfs even 
zwaaien maakt mijn dag goed. Want ik heb iets goeds gedaan voor deze 
mensen. Dus wanneer je elke dag weer binnenkomt of als je klaar bent en je 
krijgt een glimlach, of een hand, of ze zwaaien 👋 - dat gevoel is “wauw!”, 
onbeschrijfelijk mooi. Daarom wij moeten echt niet twijfelen en niet bang 
zijn, want we kunnen het :)  
Het was super te zien hoever ze staan met de technologie, en ze werken ook 
op hun eigen tempo en in groep ! Dat is ook aangenaam voor de oudere 
mensen: de oudere mensen krijgen veel liefde van elke werknemer. Het zijn 
geweldige mensen en ik heb echt aan zelfvertrouwen gewonnen. De 
ervaring die ik in Zweden heb meegemaakt was geweldig en zal ik nooit 
vergeten. Niet alleen de bewoners - die mij met liefde ontvangen hebben – 
maar ook de werknemers heb ik in mijn hart genomen. Ik raad elke student 
die in de zorg iets wil doen aan om mee te doen aan Erasmus. Dit is een 
unieke kans die jou gaat laten groeien in je leven en je ook ervaring geeft !! 
Dus doen !! Het is echt super. 

Fernanda, Zorgkundige 

 Zelfstandig leren worden , volwassen leren worden. Jasper, Verkoop 

 Ik heb - naast mijn job - geleerd over de Sami, een beetje over het jagen, en 
verschillende woorden in het Zweeds. 

Niko, elektriciteit 
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5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of 
geleerd? 
 Er was een man die palliatief was, en die liet zich al een maand niet wassen 

door de collega’s - en hij was heel agressief. Hij was niet in staat om te 
praten, dus kon je heel moeilijk communiceren. Ik heb informatie aan mijn 
mentor gevraagd: of hij dementie had of wat immobiel was. Met die info 
ben ik beginnen nadenken over een aanpak om deze meneer toch een 
douche te kunnen geven, zonder hem te forceren. Ik ben begonnen met 
denken hoe ik iemand kan proberen te overtuigen dat hygiëne heel 
belangrijk is. Na een paar dagen bij hem te zitten en via foto’s te laten zien 
wat de gevolgen kunnen zijn, en met de taalondersteuning van mijn 
collega’s is het ons toch gelukt om hem een douche te laten nemen. Dat 
was een blije ervaring. 

Houdaifa, Zorgkundige 

 De technologie is daar super: sommigen mensen kunnen niet meer opstaan 
en zijn afhankelijk van een tillift. In België is dat een grote en zware machine 
waarbij de medewerkers kracht moeten gebruiken om de mensen uit hun 
bed te halen. In mijn stageplaats hadden ze in elke kamer boven het bed 
een lift die je kan gebruiken om de patiënt te verplaatsen. Heel handig, 
zeker bij oudere mensen, en ook best wel goed om ergonomisch te werken: 
makkelijk voor beide partijen. Ook andere systemen waren interessant:  
elke werknemer heeft een telefoon en elke kamer kan worden  opengedaan 
met de telefoon - ook het medicijnendoosje kan je alleen openen met die 
telefoon. Super cool ! Als er iets gebeurt of als er medicijnen te kort zijn, 
geven ze meteen alles in in de computer. 

Fernanda, Zorgkundige 

 Aan de kassa werken en leren communiceren met buitenlandse mensen in 
een andere taal. 

Jasper, Verkoop 

 De manier van werken - en het feit dat mijn stagejob in België eigenlijk niet 
bestaat - maakten alles voor mij heel interessant. 

Niko, elektriciteit 

 
 

6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 
 De technologie. Houdaifa, Zorgkundige 

 De manier hoe de mensen je bedanken met een glimlach, een hand geven, 
zwaaien, knuffelen. Ik heb ook geleerd dat je niet bang mag zijn, want de 
mensen vertrouwen je: ze hebben je nodig. Dat mensen helpen meer is dan 
werken voor geld want je werkt voor je geestelijke innerlijk. Ook de 
dankbaarheid die je krijgt als je een persoon helpt is onbeschrijfelijk! En hoe 
ze omgaan met de bewoners om hen op hun gemak te stellen: niet snel en 
in groepen. Super, het was geweldig! 

Fernanda, Zorgkundige 

 Met de groep gaan bowlen. Jasper, Verkoop 

 Mijn werk. Niko, elektriciteit 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 

 Jazeker, de ervaring in een ander land is sowieso fijn, maar als je dan nog je 
beroep kunt uitoefenen op een andere manier en de visie van dat land leert 
te begrijpen is heel fijn. 

Houdaifa, Zorgkundige 

 Ja, ik zou het wel willen want het is een magische, unieke kans en het is zo 
prachtig om de cultuur van andere mensen te leren kennen - ik zou dus nog 
eens willen gaan. 

Fernanda, Zorgkundige 

 Jazeker, ik vind dit een heel leerrijke ervaring en ga schitterende 
herinneringen overhouden. 

Jasper, Verkoop 

 Ja, altijd. Want er zijn overal nog zoveel dingen waarvan ik kan bijleren. Niko, elektriciteit  
 

8. Zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring? Waarom? 
 Dat zeker. Ik zou ze zeggen om eens uit hun comfortzone te treden en te 

leren hoe het ook anders kan. Zo leer jij en kun jij hen ook jou 
visie/technieken aanleren. 

Houdaifa, Zorgkundige 

 Jazeker: deze kans kan jou als mens laten groeien en je meer inzicht geven 
over hoe het leven in elkaar zit. Dit geldt zeker voor mensen van mijn 
leeftijd: je gaat hierdoor meer volwassen worden. Dus mensen: doe he, 
want die kans is goud waard! 

Fernanda, Zorgkundige 

 Ja, want het is een ervaring waar je veel van leert en je heel je leven over zal 
praten. 

Jasper, Verkoop 

 Natuurlijk zou ik dat aanraden, want ik ben zeker dat niet alleen ik al deze 
dingen zo interessant zou vinden. 

Niko, elektriciteit 
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10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 
 Ik wil Ben en Evelien Degros bedanken voor deze kans. Ik heb mijn rust 

kunnen vinden en onze stageplek was uitstekend. 
Houdaifa, Zorgkundige 

 Dat er niet zoveel te doen was in Svenstavik, maar ik heb wel iets van 
kunnen maken - zeker op de stageplaats. Dus mensen: waar een wil is een 
weg !! Maak er iets leuks van ! 

Fernanda, Zorgkundige 

 Het was top! Jasper, Verkoop 

 Alles was heel fijn en bedankt voor de mogelijkheid. Niko, elektriciteit 

 
Videolinken 
 https://youtu.be/bizEn2gbDZg  Houdaifa, Zorgkundige 

 https://youtu.be/gu96o-PAbx4  Fernanda, Zorgkundige 

 https://youtu.be/sD4QFO8fxpE  Fernanda, Zorgkundige 

 https://youtu.be/2Z7jM57p1V4  Jasper, Verkoop 

 https://youtu.be/8qn4o6X98a8  Niko, elektriciteit 
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