JOUW ERVARING TELT
DEINE ERFAHRUNG ZÄHLT
KinderReich Nettetal
„Ik heb stagelopen in Duitsland,
omdat ik al eens stage heb gelopen
op een Nederlands kinderopvang en
eens wou ervaren hoe het eraan toe
gaat op een Duitse kinderopvang.
En dit leek mij ook een leerzame
en leuke ervaring. Verschillen zijn
uiteraard de taal, de dagindeling
(ze eten om 11 uur in de ochtend al
warm), de feestdagen (Sint Maarten
wordt er heel groot en uitgebreid
gevierd). Voor de rest heb ik niet
echt verschillen gemerkt.“

„En dit leek
mij ook een
leuke en leerzame
ervaring.“

„De kinderen
gaan met 5 of 6
jaar pas naar de
Grundschule.“
Hampelmann Bracht
„Ik heb voor Duitsland gekozen, omdat
ik in Nederland eigenlijk alles al gehad
heb en ik wilde een keer iets anders voor
de ervaring. Ik heb zeker verschillen
gemerkt: in Duitsland ontbijten ze op de
Kindergarten en in Nederland hebben
ze een fruitmoment, in Duitsland
hebben ze elke dag na het ontbijt een
Morgenrunde waar ze liedjes zingen
en spelletjes doen. In Duitsland zijn
de kinderen al best wel snel geen kind
meer en kunnen ze al veel zelf en doen
ze alles zelf, De Duitse kinderen gaan
met 5 of 6 jaar pas naar de Grundschule.“

AWO Kita Nierspiraten Goch
„Op school zijn ze in mijn eerste jaar begonnen met het geven van Duits. De
lerares van dit keuzedeel heeft meerdere malen aangegeven dat ze het echt
iets voor mij vindt om stage te gaan lopen in Duitsland. Dit was geen verplichte
stage, maar wel een aanvulling op mijn ervaringen. De grootste drempel voor
mij was dat ik onzeker was over de Duitse taal. Wat betreft taal ben ik enorm
vooruitgegaan, ik besef nu hoeveel je kunt leren van kinderen. Verschillen
zijn al snel opgevallen: de groepen in Duitsland zijn bijvoorbeeld veel groter,
middageten was een warme maaltijd en het contact met de ouders was naar
mijn gevoel minder. Ondanks dat ik er lang over getwijfeld heb om in Duitsland stage te gaan lopen, ben ik blij dat ik ervoor heb gekozen om het gewoon
te gaan doen. Ik heb ervaringen opgedaan en dingen geleerd waar ik ook in de
Nederlandse opvang veel aan heb.“

„Ondanks dat ik er
lang over getwijfeld heb om in
Duitsland stage te gaan lopen, ben ik blij dat
ik ervoor gekozen heb om het gewoon te
gaan doen.“
Kindergarten Purzelbaum Kita Kunterbunt
Tönisvorst
Kaldenkirchen

Purzelbaum Kaldenkirchen &
Leonardo Hotel Mönchengladbach
„Ik heb voor een stage in ons buurland
„De
gekozen omdat ik nu al drie jaar met
mijn verloofde in Duitsland woon. Na
relatie tussen
mijn opleiding zeg ik mijn bijbaan in
Venlo op en ga ik fulltime in Duitsland medewerker en baas
werken. Ik heb wel wat verschillen gemerkt
is ook anders.“
tussen een Duits en een Nederlands bedrijf.
In Duitsland is het bijvoorbeeld veel belangrijker netjes en met respect met
je begeleider om te gaan en met je baas. De relatie tussen medewerker en
baas of collega is ook anders. Je spreekt iedereen met u aan, houdt werk en
privé gescheiden en de Duitsers zijn minder open. Ik heb op verschillende
afdelingen veel contact gehad met gasten. Ik leerde bij de front office iedere
dag iets nieuws: nieuwe begrippen in het Duits, er werd goed uitgelegd hoe je
de telefoon correct opneemt en een foutloze e-mail schrijft. Tijdens de stage
heb ik veel geleerd, nieuwe dingen meegemaakt en een beter beeld gekregen
over het werkleven in een hotel in Duitsland. Ik vond het ontzettend leuk om
iedere dag Duits te spreken, meer te leren over de sector en mee te draaien
zoals een normale medewerker.“

„Ik heb gekozen voor een stage in
Duitsland omdat het later goed staat op
mijn cv. In Duitsland wordt er naar mijn
idee veel meer met de kinderen gedaan. Je
bent heel veel bezig met de ontwikkeling
van de kinderen en in Duitsland wordt er
gewoon gespeeld met de kinderen. Ze
mogen spelen met wat ze willen en de
leidsters zitten er gewoon bij en letten
op. De kinderen vonden me heel leuk,
omdat ik ergens anders vandaan kwam.“

„De kinderen
vonden me heel
leuk, omdat ik ergens
anders vandaan
kwam.“

„Ik heb al twee keer stagegelopen
in Duitsland. Ze zijn naar mijn
mening rustiger, ze hebben
betere manieren en zijn netter.
Ze worden ook goed verzorgd
op het kinderdagverblijf. In
Duitsland was ik onderdeel van
het team en dat voelde goed. Een
functioneringsgesprek zal me
altijd bijvlijven. Hier wilde ik de
uitdrukking ‚de kat uit de boom
kijken‘ vertalen naar het Duits. Na
een letterlijke vertaling moesten
we beide heel erg lachen. Het
resultaat van mijn goede ervaring
is dat ik uiteindelijk een baan
aangeboden heb gekregen in
Tönisvorst. Dat heb ik toch maar
mooi voor elkaar gekregen.“

„In
Duitsland was
ik onderdeel van het
team en dat voelde
echt goed.“

Wil je ook ervaring opdoen in ons buurland?
Möchtest du auch Erfahrungen im Nachbarland machen?
Wij helpen je graag!
Wir helfen dir gerne!

www.euregio-rmn.eu

Europäische Union
Europese Unie

www.deutschland-nederland.eu

