Is het woord ‘internationalisering’ voor jou ook zo’n

Melissa; twee keer een

vage uitdrukking? Heb jij geen idee waarom het

buitenlandstage

buitenland voor jou interessant zou kunnen zijn? Ben
je benieuwd wat er binnen school gebeurd aan
Internationalisering? In deze nieuwsbrief vind je

Hi! Ik ben Melissa, ik ben 20 jaar en zit momenteel in de

tips, verhalen, feitjes en een prijsvraag.

het 4e jaar van de opleiding manager Havenlogistiek. Mijn

Lees de verhalen van de mbo studenten Melissa en

eerste buitenlandstage was in mijn 3e jaar in Barcelona,

Arris, kom meer te weten over de studiereis van de
opleiding AOO, leer meer over Erasmus+, en ontdek
het

idee

achter

binnenkomende

en op dit moment (dec 2017) volg ik mijn 2e buitenland

internationale

stage, bij Savino del Bene in Vigo, Spanje.

studenten.
Enjoy reading!

Landen bezocht door mbostudenten voor buitenlandstages
in 2017

De eerste werkdag was heel spannend, zeker in een
´vreemd´ land en met een andere taal. Maar gelukkig werd
ik erg goed ontvangen en spreken ze hier heel goed Engels
waardoor mij ook veel geleerd kan worden, en dat gebeurt
gelukkig ook. Iedereen hier is super vriendelijk en de
baas is super tof. Hij maakt de gekste grappen en is
super chill. (Zo moest ik van hem ook vermelden nu
dat hij ´super sexy´ is, haha.)
Qua werkomgeving zie ik niet veel verschil met Nederland.
Het enige echte verschil is dat ze hier een andere taal
spreken. Buiten werk om, kan het wel even wennen zijn,
het is toch een andere cultuur. Ik was er best snel aan
gewend en het bevalt mij ook. Vigo is een veel kleinere stad

www.mbo-stc.nl/buitenlandstage

1

dan Barcelona dus daar zag ik verschil in, maar persoonlijk

Tips voor het vinden van een

vind ik dit fijner.

buitenlandstage
Wat ik vooral voordelen aan buitenlandstages vindt, zijn
bijvoorbeeld dat ik veel beter ben geworden in mijn Engels,
je leert een andere cultuur kennen en je krijgt een normale
goede vergoedingen, zodat je in het weekend ook nog wat
leuks kan doen; een keertje uiteten of gezellig een avondje
stappen. Zo ben ik bijvoorbeeld met een hele groep
studenten naar Sevilla geweest voor 4 dagen!
Kortom: ik had dit nooit willen missen!

Prijsvraag



Begin

vroeg

met

oriënteren

op

een



Vraag je IBPV-coördinator wat de mogelijkheden

buitenlandstage.
zijn binnen je opleiding.

Weet jij waar onderstaande foto gemaakt is? Laat het ons
weten via een email aan internship@stc-r.nl met daarin het
antwoord en je naam. Wie weet ontvang jij een bioscoop



Kijk op www.wilweg.nl



Kom naar de voorlichtingsavond op school!

bon naast een eervolle vermelding in ons volgende
nummer!

Studyvisit Denmark
De excursie met AOO3A naar Kopenhagen begon al om half
5 ’s ochtends. Na het vlotte inchecken vlogen we met
Scandinavian Airlines naar de hoofdstad van Denemarken.
Daar aangekomen, werden we direct opgevangen door
Hans, de VIP coördinator. Samen met Hans hebben we een
tour gedaan op de luchthaven van Kopenhagen. Hierbij
hebben

we

een

luchthavenbrandweer,

kijkje
de

mogen

nemen

verkeerstoren

bij

de

waarmee

het

grondverkeer geregeld wordt en zijn we de terminal in
gegaan. Tevens hebben we van Dan (Operations Manager)
een presentatie gehad over de toekomst van CPH. Na deze
informatieve tour zijn we naar ons hostel gegaan. Daar
aangekomen hebben we wat tijd voor onszelf gehad,
voordat we uiteten gingen. Na het eten hebben we in het
hotel nog sinterklaasavond ‘gevierd’.
De 2de dag begonnen we met een stadstour door
Kopenhagen. We zijn vanaf het stadhuis van Kopenhagen,
via de binnenstad naar Christiania gelopen. Hierbij hebben
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wij verschillende bezienswaardigheden gezien en zijn we

voordelen was vele malen groter dan dat met nadelen. Alle

veel te weten gekomen over de geschiedenis van de stad.

nadelen die ik je kan vertellen, is dat je je familie en

Na de rondleiding mochten we op eigen gelegenheid de

vrienden een half jaartje niet meer ziet en verder is alles

stad ontdekken en wat gaan eten. Nadat we allemaal

een voordeel. O ja, de kou in Manchester is niet zo leuk,

rond 8 uur ’s avonds hadden verzameld bij de

maar wij als Nederlanders kunnen wel tegen een stootje.

Storkespringvandet (de Stork fontein), kregen we te

Verder zijn er echt geen nadelen.

horen dat we een kroegentocht gingen doen. Daar
kan ik helaas niks over zeggen.

Toen ik aankwam in Manchester dacht ik, hoe ga ik dit
overleven met al die Britse accenten, al die moeilijke

De 3de en tevens laatste dag van onze excursie zijn we na

woorden en wat als ik mensen ontmoet, maar toch niet

een korte nacht lopend naar attractiepark Tivoli gegaan.

goed kan communiceren in het Engels? Op het moment dat

Tivoli is een attractiepark gebouwd in 1843 en bevindt zich

ik een aantal mensen had ontmoet, begon ik met Engels

in het centrum van Kopenhagen. Na een middagje vol

praten. Dit doe je zoveel waardoor het op een gegeven

adrenaline zijn we terug gegaan naar het hostel waar we

moment een gewoonte wordt. Na een maandje waren mijn

onze koffers gepakt hadden en onze terugreis begon naar

maten klaar met hun stage en gingen weer terug naar hun

Nederland. Omstreeks half 10 ’s avonds zette het toestel

land.

zijn landingsgestel op de grond en was onze schoolexcursie
afgelopen.

Facts & Figures 2017


Bijna

7% van de mbo-studenten gaat op stage

naar het buitenland.


Bij STC Group gingen via Erasmus+:

44

studenten op buitenlandstage.


Daarnaast gingen

11 studenten op

buitenlandstage buiten Europa.

Hoe Arris zijn vrije tijd in het
Wat moet ik nou doen zat ik te denken… na een aantal

buitenland doorbracht

weken begon de kerstmarkt in Manchester welke heel groot
is. Ik zat zo te denken, hier zou ik misschien wel kunnen

Mijn naam is Arris Zwanenburg en ik studeer op het STC

werken en beter wat bijverdienen in het weekend dan thuis

mbo college aan de opleiding Manager Transport en

op de bank Netflix kijken. Ik liep naar een kraampje toe en

Logistiek. In leerjaar één werd mij verteld dat ik naar het

vroeg of zij nog iemand nodig hadden. De man stond mij

buitenland mocht gaan om daar een stage te volgen.

raar aan te kijken en stelde de vraag; ‘wil je hier werken

Zonder te hoeven nadenken zei ik gelijk; ‘nee, dat ga ik

dan?’ Mijn antwoord was, als jullie iemand nodig hebben

echt niet doen!’ Nadat enkele klasgenoten en familieleden

zou ik hier graag willen werken.

aan mij gevraagd hadden waarom ik niet naar het

Binnen 2 minuten stond ik al in mijn werkkleding op

buitenland zou willen gaan, ben ik gaan nadenken. Ik heb

de kerstmarkt waar ik ook weer een aantal nieuwe

de voor- en nadelen op een rijtje gezet en het rijtje met

mensen heb leren kennen.
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In Kazachstan is er een maritieme academy opgezet door
verschillende partijen. STC Group is verantwoordelijk voor
het

vierjarige

onderwijsprogramma

en

voor

het

Volgens Arris zijn er de volgende redenen om op buitenland

geavanceerde simulatorenpark. De Engelstalige nautische

stage te gaan:

en technische lessen worden verzorgd door STC docenten.




Goed op je CV (grotere kans op succes bij een

De

sollicitatie)

programma voor de vierjarige HBO opleiding “Maritiem

Onvergetelijke ervaring

officier”



Betere vaardigheid vreemde taal



Nieuwe kennis



Je wordt zelfstandig en weet hoe het is om niet

Kazakhstaanse
als

studenten
de

volgen

studenten

bijna
in

hetzelfde
Nederland.

elke keer door andere geholpen te worden voor
kleine dingen.

STC welcomes…
In februari komen er Kazakhstaanse studenten naar
Nederland om verplichte veiligheidstrainingen te volgen en

Erasmus+

vier weken met het opleidingschip de Eendracht een reis te
maken vanuit Las Palmas naar de Azaroren en daarna naar
Rotterdam. Voor veel van deze studenten is het hun

Erasmus+ is een subsidie die aangevraagd wordt voor

eerste buitenlandse reis en een eerste kennismaking

mbo-studenten

met het varen met een schip op zee. Tijdens het verblijf

belangrijkste voorwaarden zijn;


in Nederland gaan ze ook een dag naar Amsterdam onder

die

in

Europa

op

stage

gaan,

de

Stageduur minimaal 2 weken + 2 reisdagen,
maximaal 12 maanden

begeleiding van enkele studenten van de NMI van de
opleiding marine officier. Wie weet kom jij ze wel tegen op



Een aaneengesloten periode in het buitenland

school!



Stagebedrijf

gevestigd

in

Europa

of

ander

deelnemend land Erasmus+


Aan een Erasmus+ vergoeding zitten een aantal
verplichtingen vast
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Erasmus+ en Zeevaartstages
Helaas is het vaak niet mogelijk voor studenten van
zeevaart om deel te nemen aan Erasmus+, omdat 1 van de
voorwaarden van Erasmus+ is, dat het stagebedrijf in het
buitenland gevestigd moet zijn.
Is jouw interesse gewekt voor een buitenlandstage?
Kom naar de voorlichtingsavond op 6 maart 2018,
vraag aan je IBPV-coördinator om meer informatie.

Heb je een idee voor een bijdrage voor de
volgende nieuwsbrief of heb je vragen?
Mail ons gerust: internship@stc-r.nl
Bellen kan ook naar: 010-4886082
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