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Voorwoord 
 
Mijn voorbereiding op vijf maanden stage in Australie. Ik heb me van september 2004 
t/m februari 2005 voorbereid op mijn stage in Sydney en mijn verblijf Down Under. Niet 
fulltime maar toch heeft het me veel tijd gekost. Ook ben je er naast regelwerk 
regelmatig met je gedachten mee bezig en praat je met heel veel mensen over je 
plannen. 
 
Uiteindelijk is het allemaal gelukt en vertrek ik op 25 februari 2005 naar Sydney om 
vervolgens op 22 augustus 2005 weer terug te komen. Helaas heeft de tijd mij parten 
gespeeld. Mijn oorspronkelijke planning heb ik niet gehaald. Omdat het visum veel tijd 
heeft gekost vertrek ik nu een maand later dan gepland. 
 
Ik zal uit de doeken doen hoe ik te werk ben gegaan. Misschien handig voor anderen en 
vooral om te overtuigen dat zoiets niet van een leien dakje gaat maar wel een aanrader 
is als je de kans krijgt. 
 
Mathijs van Altvorst 
Megen, februari 2005 
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1 September 
 
In september begonnen met de voorbereidingen. Nieuwe start van het schooljaar dus 
weer volop aan de bak. Ik kon mijn lesrooster zo aanpassen dat ik op vrijdag niet naar 
school toe hoefde.  
Fontys heeft natuurlijk meer studenten die naar het buitenland zijn geweest. Ik heb van 
mijn stagecoördinator een lijst gekregen van studenten die het voorgaande jaar hun 
stage in het buitenland hebben gedaan. Helaas geen adressen in Sydney maar wel twee 
studenten die in Australie stage hebben gelopen. Ook heb ik een verslag gekregen 
waarin een voorbeeld sollicitatiebrief stond. 
 
Via school werd het dus moeilijk om aan een stageplek te komen. Ik ben daarom gaan 
zoeken in de Gouden Gids en heb verschillende websites van multinationals bezocht. 
 
Tegelijkertijd ben ik begonnen met het maken van een sollicitatiebrief en een CV 
opstellen. Allemaal in het Engels dus geGoogled naar voorbeelden. Ook had ik via email 
contact gehad met een jongen die stage had gelopen bij de Universiteit van Sydney. 
Ook hij had nog een sollicitatiebrief die ik als voorbeeld kon gebruiken. 
Met hulp van de voorbeelden, mijn kennis van het Engels en met hulp van een docent 
Engels is daar een mooie brief+CV uit gekomen. 
In de tussentijd was mijn lijst van potentiële stagebedrijven gegroeid. Veel tijd is gaan 
zitten in het zoeken naar emailadressen van personeelszaken. De meeste bedrijven 
hebben een algemeen emailadres op hun webpagina staan maar geen specifieke voor 
sollicitaties. Ook zie je dat grote bedrijven je verplichten om je te registreren als 
werkzoekende. Nadat je een persoonlijk profiel hebt aangemaakt kijken ze vervolgens 
of ze er iets mee kunnen doen. Dat schiet dus niet op. 
 
In ieder geval, ik had een selectie gemaakt van 25 bedrijven die allemaal hun kantoor 
in het hart van Sydney hadden en had in ieder geval een emailadres om contact te 
zoeken. 
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2 Oktober 
 
Begin oktober heb ik 25 emails verstuurd met mijn sollicitatiebrief en CV. De reacties 
vielen mij enorm tegen. Ten eerste duurde het lang voordat ik een reactie terugkreeg 
en alle reacties waren negatief. Niet echt motiverend dus. 
Na een week had ik toch wel het idee dat het niet mee zou gaan vallen. Op het werk 
had ik het er over met de zoon van mijn baas. Hij werkte bij De Lage Landen en wist te 
vertellen dat het bedrijf wereldwijd vestigingen had zitten. Hij adviseerde dan ook om 
even op de website te kijken. 
Het bleek dat De Lage Landen inderdaad in Sydney ook een kantoor had dus heb ik 
meteen een email gestuurd. 
 
Na twee weken had ik echter nog niets. Enkele bedrijven hadden geen ‘Work 
Experience’ of ‘Graduate’ programma dat IT-mensen nodig had, er waren bedrijven die 
geen buitenlandse studenten als stagiair wilden hebben, enkele kantoren hadden geen 
informatici in dienst en tot slot waren er niet-bestaande emailadressen op de website 
gezet of kreeg ik geen reactie op mijn verzoek. 
 
Maar ten slotte kreeg ik na vier weken het verlossende emailtje. De IT Manager van De 
Lage Landen Sydney stuurde een mailtje met de vraag of ik nog steeds op zoek was 
naar een stageplek. In het Nederlands nog wel! 
Wat bleek? Hij had dezelfde studie gedaan als ik, had enkele jaren gewerkt bij De Lage 
Landen in Eindhoven en wilde verhuizen naar Nieuw Zeeland. De Lage Landen heeft 
hem toen een baan aangeboden in Sydney en zodoende is hij gaan wonen en werken in 
Australie. 
 
Nou, een stageplek wilde ik wel hebben. Ik was dolgelukkig. 
Na overleg met zijn baas was het duidelijk dat ik een stageplek had. Omdat het bedrijf 
per februari 2005 een nieuw computersysteem gaat gebruiken was er voor mij de 
opdracht om het systeem te onderzoeken. 
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3 November 
 
Mijn stageplek kwam op het juiste tijdstip. Vanaf november waren alle studenten op 
zoek naar een stageplek. Als ik half november nog geen stageplek had gevonden was ik 
van plan om toch maar een stageplek in Nederland te gaan zoeken. Maar gelukkig kon 
ik mijn aandacht nu richten op een tweede stage in het buitenland. 
 
Op school was weer een nieuwe periode aangebroken, na de herfstvakantie die er 
tussenin zat. Weer geluk dat ik een vrije dag kon inplannen want ik had nog genoeg te 
doen. 
Allereerst mijn visum. Zonder visum kom je het land niet in. Dus de benodigde 
formulieren gedownload en uitgeprint. Ook op school nog een verklaring gekregen die 
nodig is als bewijs dat de stage onderdeel is van mijn studie. 
De Lage Landen moet als eerste de ‘letter of approval’ aanvragen. Daarvoor hadden ze 
mijn gegevens, gegevens over de stageplek en bedrijfsgegevens nodig. Ik heb dus het 
formulier ingevuld zo ver als mogelijk was en de formulieren en de verklaring 
opgestuurd naar DLL. 
 
Ondertussen kon ik weinig meer regelen voordat ik meer zekerheid had over mijn 
visum. Ik had al ver van tevoren het plan in gedachten om een webpagina te maken 
waarop ik verhalen en foto’s kon plaatsen. Daar ben ik dus dan ook aan begonnen. 
 
Twee weken later waren de papieren aangekomen bij mijn stagebegeleider. Hij moest 
nog enkele dingen duidelijk hebben voordat hij de papieren op kon sturen. 
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4 December 
 
Ongeveer drie weken nadat de papieren in Australie waren aangekomen had de 
stagebegeleider nog een kopietje van mijn paspoort nodig en Engelstalige informatie 
over mijn opleiding. Dus dit snel opgestuurd en maar weer wachten. 
 
Vlak voor de kerstvakantie had mijn stagebedrijf nog steeds de ‘Letter of approval’ nog 
niet. Omdat alles rond de kerst en nieuwjaar plat ligt nog maar even een mailtje 
gestuurd met de vraag hoe het stond met de visumaanvraag. Helaas was er nog niets 
binnengekomen, waarschijnlijk zou begin januari alles rond zijn. 
 
Dus op advies alvast een optie genomen voor een vliegticket. 28 januari zou ik 
vertrekken. Met Australian Backpackers afgesproken om op 10 januari definitief te laten 
weten of ik meeging. 
Bijna tegelijk met mijn vertrek zal ook de vriendin van mijn broertje voor een 
buitenlandse stage in Suriname vertrekken. Voor allebei dus een spannende tijd. 
 
Daarna was het alweer kerst en oud op nieuw dus heb ik alles even laten rusten. 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 10 - 

5 Januari 
 
Helaas liep het niet op rolletjes. Begin januari kreeg ik een mailtje van het hoofd 
personeelszaken van de Rabobank. Zij zou de formulieren samen met de 
stagebegeleider invullen en opsturen. Zij had van mij nog een CV nodig in ’t Engels. Dat 
was geen probleem.  
Wat me wel teleurstelde was dat ik nu nog steeds geen Letter of Approval had. Mijn 
hele planning moest ik aanpassen. Dus niet de 28ste januari naar Sydney. Een kleine 
schatting gemaakt hoe lang het nog zou gaan duren en er van uit gaande dat het nog 
wel 20 werkdagen kon duren voordat ik mijn visum en ‘Letter of Approval’ binnen zou 
hebben heb ik een nieuwe planning gemaakt. 
 
Omdat ik waarschijnlijk eind januari pas mijn visum zou hebben en daarna nog alle 
andere dingen moest regelen was mijn nieuwe planning om op 25 februari te 
vertrekken. Dit hield in dat mijn vakantie een heel stuk korter zou worden maar dat 
maakte me niet zoveel uit. Ik vond het vooral jammer dat je zolang van te voren alles 
inplant en dat je dan nog tijd te kort komt. 
 
Maar goed, er was in de tussentijd nog genoeg te doen aan mijn webpagina. Daar had 
ik ondertussen al de nodige dagen in gestoken maar er moest nog veel meer gedaan 
worden.  
 
Het vertrek van de vriendin van mijn broertje naar Suriname heeft toch wel indruk 
gemaakt. Ikzelf had helemaal nog geen rekening gehouden met het afscheid nemen 
van familie en vrienden omdat ik toch nog niet zou gaan. Voor mij was het alvast een 
voorproef van wat mij allemaal te wachten staat. Ik had in ieder geval nog niet gedacht 
aan afscheid nemen, maar heb al besloten om hier rustig de tijd voor te nemen. 
 
De 28ste januari kreeg ik dan toch een email met het goede nieuws dat de ‘Letter of 
Approval’ in de maak was. Ik was dan ook heel erg blij om dat te lezen. Nu kon het 
eindelijk allemaal geregeld worden.  
Er waren enkele dingen die de zaak zouden bespoedigen. Omdat de bevestiging via de 
telefoon kwam wist ik dus al van te voren dat de goedkeuring er was. Officieel stond er 
nog niets op papier. De immigratiedienst stelde voor dat ik als toerist naar Australie zou 
reizen. Als ik in Australie zou aankomen zouden we mijn visumaanvraag samen met de 
‘Letter of Approval’ kunnen indienen. Dat zou mij weer een aantal werkdagen schelen. 
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6 Februari 
 
De maand van het regelen dus. Intussen had ik op school het blok succesvol afgerond 
en hoefde ik niet meer naar Eindhoven. Vanaf nu fulltime regelen en werken aan de 
webpagina. 
Allereerst begon ik met het vliegticket. De eerste vlucht waarmee ik nog meekon was 
25 februari. Daar had ik al op gerekend. Dezelfde week heb ik nog een reisverzekering 
afgesloten, me uitgeschreven bij het ziektekostenverzekeraar, bij de IB-groep mijn 
wijzigingen doorgegeven, mijn ouders gemachtigd om betalingen te doen vanaf mijn 
bankrekening en enkele abonnementen stopgezet. 
 
Ook nog een afscheidsfeestje gehad van een vriend van scouting. Hij had interesse 
getoond in een buitenlandse stageplek. Op korte termijn kreeg hij te horen dat hij stage 
kon gaan lopen in Singapore. Zijn stagebedrijf zou al heel veel voor hem regelen en hij 
kon dus al snel vertrekken. 
 
Inmiddels heb ik alle zaken die geregeld moeten worden in orde en is het aftellen 
begonnen. Mijn webpagina is voor het grootste gedeelte af en ik ben er erg tevreden 
over. Dus voor mij kan het avontuur beginnen! 
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