
1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Chemie  

• Gastinstelling: Nobian GmbH 

• Academiejaar: 2021-2022 

• Land: Duitsland  

• Periode: 21/02/2022 – 20/05/2022  

• Erasmus: Ja  

• Soort verblijf: Stage  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Voorstel stage onderwerp en plaats - Learning agreement voor vertrek - Stagecontract voor  

bedrijf moest worden getekend plus bijkomende personeelsinformatie moest worden  

ingevuld op papier. Deze moesten dan worden in gescand en doorgestuurd plus de originele  

moesten worden opgestuurd. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Vereist niveau was niet specifiek meegedeeld. Voorbereiding door cursus 

praktisch Duits 2 te volgen aan UCT. Geen extra Engelstalige cursus. Wel de Language 

Assessment test voor Engels afgelegd doordat stage vnl. in Engels ging plaatsvinden.  

 

Ter plaatse: Geen specifieke taalvoorbereiding werd gegeven.  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Logement was opgezocht via site (WG-gesucht.de) meegedeeld door stageplek, maar was 

verder zelfstandig opgezocht.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Document of arrival moest eerste dag worden ingevuld. Verder kreeg ik bedrijfsspecifieke 

uitleg of organisatie en veiligheid en over mijn stagetaak. Eerste dagen volgde ik vnl. mee 

met mijn begeleider.  

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden   

Ik ondersteunde de integratie van een nieuw productie monitoringssysteem. Dit gaf inzichten 

in het industrieel proces, de installatie en het software programma. Vaardigheden en kennis 

uit de opleiding werden toegepast in een praktische industriële omgeving.  

3.2 Begeleiding en feedback 

Begeleiding door stageplek was erg toegankelijk. Het was werken in teamverband waarbij ik 

mijn begeleider volgde in zijn werk en op het moment zelf uitleg kreeg, ofwel kreeg ik een 

taak, diende ik het uit te voeren en kreeg ik daarna direct feedback.  

3.3 Leermateriaal 

Bij aankomst kreeg ik informatie over het bedrijf; eerder beperkt en diende als introductie. 

Doorheen de stage kreeg ik meer uitleg maar zonder specifiek leermateriaal.  

3.4 Examenperiode/beoordeling ( werklast, moeilijkheidsgraad,… ) 



Stage werd op twee momenten geëvalueerd: een interim evaluatie en een eindevaluatie. De 

werklast van de stage was goed en ik kon voor mijn taak op mijn eigen tempo werken. Iedere 

werkdag was van 8u - 16u met flexibele uren. De inhoud van de taak was op zich niet erg 

moeilijk, soms waren er echter fouten in het systeem die de taak complexer maakten.  

3.5 Kwaliteit coördinatie 

Mijn industriële stagecoördinator had volgens mij geen specifieke opleiding als begeleider. 

Het was sinds lange tijd opnieuw de eerste keer dat het bedrijf stagairs aanwierf. Ik draaide 

vnl. mee als deel van het team met soms momenten van individuele feedback of uitleg. Het 

lag meer aan mij als ik vragen had voor extra uitleg, dan kon ik die direct stellen.  

3.6 Communicatie  

Communicatie was erg rechtstreeks, zowel met mijn begeleider als mijn promotor (de plant 

manager). Werksfeer was zeer gemoedelijk waardoor barrière tussen leidinggevenden en 

werknemers niet erg uitgesproken was. Dit is ook nodig om de organisatie van de plant zo 

goed mogelijk draaiende te houden.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  95 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 560 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 280 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Voor mij was de Erasmus stage een geweldige ervaring. Het zorgde ervoor dat ik nog meer 

zelfstandig werd door alleen in een volledig nieuwe omgeving toe te komen. Ik leerde heel 

wat nieuwe mensen kennen, wat vereiste dat ik mij open en sociaal openstelde. Sommige 

vrienden die ik in deze periode heb gemaakt zal ik hoogstwaarschijnlijk nog terug zien. Het 

zorgde ervoor dat ik mij meer comfortabel voel om volledig in het Engels te communiceren. 

Specifiek voor de stage heb ik geleerd hoe het is om in een industriële chemische productie 

te staan en mee te draaien als ingenieur. Heel wat andere, niet-vakspecifieke skills bleken erg 

belangrijk te zien in mijn werk.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Begin op tijd met een stageplek te zoeken die jou interesseert - Probeer zo goed mogelijk de 

taal van het land en op je stageplek te beheersen - Geraak niet ontmoedigd door al het 

papierwerk dat erbij komt te kijken - Ontmoet nieuwe mensen en verken de omgeving. 


