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7 jongeren uit diverse opleidingen van GOTalent (Dendermonde), SYNTRA LIMBURG en de SPECTRUMschool
uit Deurne liepen een buitenlandse werkstage in Inverness, Schotland, UK. CANTRAYBRIDGE COLLEGE was
de buitenlandse partner voor dit luik. De studenten werkten in BOUW/HOUT (3), en in de Verkoop (2). Ze
verbleven in vakantiehuisjes. Ze werden vergezeld van een begeleider vanuit SYNTRA Limburg.
Hieronder geven de deelnemers hun impressies weer, geleid door enkele vragen.
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?
• Voor de ervaring die je opdoet, voor te zien hoe ze in een ander land
tewerk gaan en omdat ik nog niet in Schotland was geweest. (Dean,
Schrijnwerker)
• Het leek me interessant om te werken in het buitenland, nieuwe
methodes leren etc. en ik wilde ook gewoon graag de cultuur in een ander
land opdoen over de werkmentaliteit. (Simon, Schrijnwerker)
• Ik wou mijn beroep uitoefenen in een ander land. Andere technieken
ontdekken en materialen. (Niels, Dakdekker)
• Ik heb deelgenomen om ervaring op te doen in een ander land, en om
eens een andere cultuur en manier van werken te ervaren. (Jordy,
Tuinaannemer)
• Ik wilde heel graag een keer in het buitenland werken. Dat is heel
anders als in België, vooral omdat je de taal niet 100% beheerst. In
Schotland was ik ook nog nooit geweest dus deze kans kon ik niet laten
liggen. Het feit dat er nog twee vrienden van SYNTRA Campus Hasselt zijn
meegekomen heeft ook de doorslag gegeven om me in te schrijven.
(Joyce, Verkoopster)
•
•
•

Het is een unieke ervaring om kennis op te doen. Je leert bij en kan ondertussen genieten van een
nieuwe plaats. Je leert hun manier van leven kennen. (Jason, Verkoper)
Ik heb altijd mensen willen helpen in het buitenland . Dit was de ultieme kans en die heb ik genomen.
(Andrès, Schrijnwerker)
Ik wou graag een andere ervaring opdoen ergens buiten België in verband met mijn opleiding, en dit
was een uitgelezen kans om deze droom te realiseren. (Jani, Schrijnwerker)

2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?
• Ik wou merendeels zien hoe ze in een ander land met bepaalde problemen omgingen en hoe ze die
gingen oplossen. (Dean, Schrijnwerker)
• Mijn verwachtingen waren niet zo hoog, omdat ik denk dat we in
België toch redelijk moderne werktuigen hebben. Ik wist dat ik niet
geweldig veel ging leren, maar deed het vooral om de mentaliteit te
leren kennen in een ander land. (Simon, Schrijnwerker)
• Andere technieken leren. (Niels, Dakdekker)
• Ik wilde vooral zien hoe andere tuinbedrijven werken in buitenland.
Maar ik heb meer geleerd om samen te werken met mensen met een
beperking, wat een hele nieuwe ervaring was. (Jordy, Tuinaannemer)
• Ik verwachte tijdens deze stage de werking van winkels in het
buitenland te ontdekken (werken ze met dezelfde mentaliteit als bij
ons?) De grootste uitdaging was toch wel de wisselkoers. Ik had nog
nooit met pond en penny's betaald dus dat was ook de reden dat ik
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•
•
•

geen kassa moest bedienen maar me meer op de achtergrond moest
nuttig maken. (Joyce, Verkoopster)
Ik was benieuwd naar hun manier van werken in de verkoop. Ik wou
mijn taal wat bijschaven. Ik vond het ook leuk om je plan te leren
trekken. Ik wilde een leuk avontuur beleven. (Jason, Verkoper)
Ik had niet verwacht om in een school voor mensen met een beperking
te staan (had ik ook geen probleem mee.) (Andrès, Schrijnwerker)
Ik had niet echt verwachtingen, ik ben meer van het principe dat ik het
beste moet maken uit elke situatie. Ik had graag wel een aantal zaken
willen leren i.v.m. mijn opleiding, maar het was een aangename
verrassing toen ik door had dat het veel improvisatie ging worden.
(Jani, Schrijnwerker)

3. Wat heb je geleerd?
• Ik heb ten eerste meer van schrijnwerk geleerd en ik heb geleerd om om te gaan met mensen met een
beperking en hoe je het best mensen begeleidt die iets willen leren. (Dean, Schrijnwerker)
• Beroepstechnisch heb ik niet echt veel geleerd, maar ik heb wel geleerd om samen te werken met
mensen die er niet zoveel van weten. Ik vind dat ik een beetje persoonlijk gegroeid ben, gewoon door
met de mensen van het college samen te werken en hun te helpen. Dit was een leuke ervaring voor
mij. (Simon, Schrijnwerker)
• Ik heb leren omgaan met mensen met een beperking, en met vrienden samenleven in een ijzeren doos
voor 14 dagen - dat was immers ook leerzaam. (Niels, Dakdekker)
• Ik heb geleerd om met mensen met een beperking te werken. Het was een hele uitdaging, maar het
was een heel speciale ervaring. (Jordy, Tuinaannemer)
• Ik heb geleerd om mijn plan te trekken in een vreemd land en in een andere taal. Normaal ben ik bij
vreemden een verlegen persoon die geen leiding durft te nemen. Nu nam ik tegenover mijn medeErasmus-collega maar al te graag de leiding. Zowel op de stageplaats als op de verblijfplaats. Als enige
meisje kon ik mijn mannetje wel staan tussen acht jongens. Ik heb er zelfs twee van leren koken.
(Joyce, Verkoopster)
• De eerste week in de winkel leerde ik bij over stomen van kledij. De
tweede week ben ik voor het eerst in contact gekomen met personen
met een handicap. Ik heb heel anders naar hun leren kijken en respect
gekregen dat ze zo goed werk leveren. Ook de taal was een hele
uitdaging voor mij. Niet altijd even makkelijk, maar heel wat van
opgestoken. Ik heb ook meer zelfvertrouwen gekregen om contacten te
leggen met onbekende mensen. Zelfstandig leren koken en opruimen,
op ons eigen wonen was ook nieuw voor mij. Hier heb ik ook veel uit
geleerd. Ik ben een kant van mezelf tegengekomen dat ik niet kende. Ik
wou alles heel net houden. (Jason, Verkoper)
• Ik heb geleerd hoe je met mensen met een beperking moet omgaan
en ik heb hen leren timmeren, zagen, enz… (Andrès, Schrijnwerker)
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Ik heb geleerd samen te werken met andere collega’s die andere ideeën en voorstellen hebben dan
mezelf, dit heeft mijn kalmte op de proef gesteld en mijn eigen ideeën beïnvloedt. Samenwerken met
mensen met een beperking is geen nieuwigheid voor mij, ik heb al sinds mijn jeugd veel contact gehad
met jongeren en ouderen met een beperking, ik kan er zonder problemen mee werken en waar nodig
is, helpen. (Jani, Schrijnwerker)

4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of
geleerd?
• Dat we de volledige vrijheid hadden om het “geitenkot” zelf te ontwerpen en dat we niet de ganse tijd
iemand hadden dat op onze handen stond te kijken. (Dean, Schrijnwerker)
• Het leukste was toch wel dat we zelf iets mochten uittekenen naar onze visie en enkel een goedkeuring
nodig hadden voor we eraan begonnen. (Simon, Schrijnwerker)
• De osb-platen (Oriented Strand Board) van het geitenkot leien. (Niels, Dakdekker)
• We hebben 2 hele mooie wandelingen gedaan ten ere van “John Muir”. Dat was een heel leuke en heel
informatieve wandeling. (Jordy, Tuinaannemer)
• Bij MacGregor Industrial Supplies
werkten ze met een codesysteem voor het
terugvinden van artikelen in de winkel en in
het magazijn. Als je een artikel scande
kwamen er twee codes op te staan. Één
code voor het magazijn en één code voor de
showrooms. bv. 154 02 D01. Dit betekende
blok 154, rek 02, schap D01. Zo kon je alles
snel en gemakkelijk terugvinden in de
showrooms en in het magazijn. Op mijn
werk in België gebruiken ze dit niet. (Joyce,
Verkoopster)

•

•
•

Ik vond het leuk om kledij te stomen in de Oxfamwinkel. Weer iets helemaal nieuw, waar ik nog nooit
mee in contact mee was geweest. De manier van pauze nemen in de winkels hier en bij ons is ook heel
anders, het gaat er minder gejaagd aan toe dan hier bij ons. Toch geraakt het werk ook gedaan
(Jason, Verkoper)
Dat wij een mooi geitenkot hebben gemaakt zonder grote machines te gebruiken. Wij hebben vooral
kleine machines gebruikt, en veel met onze handen gewerkt. (Andrès, Schrijnwerker)
Ik kan niet zeggen dat ik op het vlak van het beroeptechnische iets heb bijgeleerd, het is natuurlijk
altijd aangenaam als je je kennis kan opzetten in de praktijk. (Jani, Schrijnwerker)

5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?
• Toen ons geitenkot af was en de mensen van daar gingen kijken hoe het eruit zag en iedereen was zo in
de wolken van hoe we het hadden afgewerkt en wat we ervan gemaakt hadden. (Dean, Schrijnwerker)
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•

Wanneer ons project af was of zelfs nog niet af was, de blijdschap en vreugde van de jongeren in het
college, iedereen was zo blij dat we iets voor hen kwamen bouwen terwijl het voor ons niet zoveel
voorstelde. (Simon, Schrijnwerker)
De schotse mentaliteit. (Niels, Dakdekker)
Het samenleven met 8 andere mensen was toch wel het fijnste. We zijn als onbekenden
samengebracht en zijn nu allemaal goede vrienden geworden. (Jordy, Tuinaannemer)

Ik vond het heel fijn op beide stageplaatsen dat ik heel goed werd opgenomen binnen het team.
Werken in een ander land en in een andere taal is ook iets wat je niet elke dag doet. Ook het
samenleven met 7 andere studenten voor twee weken was een hele ervaring. We zaten verdeeld in 2
huisjes en zo zag je perfect het verschil tussen een huisje met regels en een huisje zonder regels.
(Joyce, Verkoopster)
De personen die ik allemaal heb mogen leren kennen, de kansen die ik heb gekregen. Nieuwe vrienden
gemaakt en heel mooie herinneringen opgedaan. De twee weken zijn hierdoor heel fijn geweest en
snel omgegaan. De strandwandeling die ik gemaakt heb met de medestudenten + de personen met
een handicap was genieten! (Jason, Verkoper)
De mensen van Cantraybridge College: hoe blij dat zij waren over het geitenkot en hoe lief en tof dat
die mensen waren. (Andrès, Schrijnwerker)
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De studenten aan Cantraybridge Coleage, altijd vriendelijk, altijd een glimlach op hun gezicht. En
natuurlijk de mensen die zich elke dag inzetten voor deze studenten, de passie die deze mensen
bezitten om elke dag deze studenten hun leven te willen veranderen vergeet ik niet snel. (Jani,
Schrijnwerker)

6. (Hoe) werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?
• Ja omdat ik veel heb bijgeleerd van de mensen met wie ik mee was,
maar niet echt van de werkstijl daar omdat we zelf alles moesten doen
en alles uitzoeken. (Dean, Schrijnwerker)
• Ik heb leren werken met mensen die er niet zoveel vanaf weten en
echte sturing nodig hebben, beroepstechnisch had ik niet echt
verwachtingen omdat het niet echt hierover ging tijdens onze stage.
(Simon, Schrijnwerker)
• Op beroeps technisch vlak spijtig genoeg totaal niet. (Niels,
Dakdekker)
• Ik heb niet veel praktische dingen bijgeleerd, maar ik heb wel een toffe
ervaring en een hoop plezier gemaakt en dat maakt alles goed. (Jordy,
Tuinaannemer)
• Ik heb de mentaliteit van de winkels in Schotland ondervonden. Zo zijn ze bijvoorbeeld veel socialer
naar een klant toe door vaste klanten met hun voornaam aan te spreken. Ook zijn ze langer en met
meer personeel, één klant aan het helpen om het maximum uit de verkoop te halen. (Joyce,
Verkoopster)
• Ik merkte al snel dat hun manier van werken anders was. Dat zorgt voor een rustigere sfeer dan bij ons.
Mijn taal bijschaven is maar in beperkte mate gelukt. Iedereen heeft mij hier goed mee geholpen. Plan
leren trekken, moest uiteindelijk wel. Leren koken, samenleven enz. leuk avontuur beleven door te
gaan werken, gecombineerd met activiteiten. (Jason, Verkoper)
• Ik wou dat ik in een leuke groep zat, en dat wij ons doel konden halen en dat is ook gelukt. Dus ik ben
heel tevreden. (Andrès, Schrijnwerker)
• Mijn verwachtingen waren vooral nieuwe mensen ontmoeten en een andere manier van werken
ontdekken, en deze zijn goed ingevuld geweest. Ik heb meer mensen ontmoet dan ik me had kunnen
voorstellen, en ik heb me moeten aanpassen aan het tempo dat gehanteerd wordt door Cantraybridge
College. De enige verwachting die een beetje op zich liet wachten was “nieuwe beroepstechnische
methodes” leren, maar ik ben niet in de positie om hierover te klagen. (Jani, Schrijnwerker)
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen?
Waarom (niet)?
• Ja, dit zou ik zeker nog eens willen overdoen. (Dean, Schrijnwerker)
• Ik zou zeker nog eens gaan als die mogelijkheid er was, simpelweg omdat ik het
echt een leuke ervaring vond. (Simon, Schrijnwerker)
• Jaa, mits enkele veranderingen. (Niels, Dakdekker)
• Ja, tuurlijk zo een ervaring is once in a life time. (Jordy, Tuinaannemer)
• Ik ga in de toekomst zeker nog een keer op buitenlandse stage. Het was een
unieke ervaring en ik ben blij dat ik deze kans van de school, mijn werk en mijn
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familie heb gekregen. Je leert er met onbekenden mensen en een andere cultuur om te gaan. (Joyce,
Verkoopster)
Ja heel graag! Als ik zo’n kans krijg in mijn zevende jaar, zou ik deze onmiddellijk grijpen. Weer een
nieuwe cultuur/natuur, werkplaats & andere mensen leren kennen. Fijne momenten om nooit te
vergeten. (Jason, Verkoper)
Ja heel graag zelfs, jammer is dit mijn laatste jaar op school. Als jullie een begeleider nodig hebben in
Schotland wil ik zeker wel de job van Geoffrey overnemen ;p (Andrès, Schrijnwerker)
Ja, natuurlijk is dit mijn laatste jaar dus die kans zit er niet echt meer in, maar als ik de kans opnieuw
zou krijgen zal ik niet twijfelen. De ervaring is het sterkste argument voor mij. (Jani, Schrijnwerker)

8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een
buitenlandse stage-ervaring?
• Het was een hele leuke ervaring om met die mensen daar samen te werken en gewoon om de hele
ervaring van een buitenlandse stage eens mee te maken. (Dean, Schrijnwerker)

•
•
•
•

Ik vertel ze gewoon hoe machtig leuk het was om die ervaring van werken in het buitenland mee te
maken, en ik persoonlijk vind dat iedereen zoiets zou moeten meemaken in zijn/haar leven. Je leert
nieuwe cultuur kennen die je niet leert kennen wanneer je er op vakantie bent. (Simon, Schrijnwerker)
Hen vertellen over de leuke stad en avonturen met vrienden en ook de mensen in de buitenlandse
school. Het was een avontuur. (Niels, Dakdekker)
Het is iets wat je zeker moet proberen. Spijt ga je zeker niet hebben. Ik zou hen laten praten met nog
anderen die hetzelfde hebben gedaan. (Jordy, Tuinaannemer)
Ik heb mijn collega’s, familie en vrienden toegevoegd in de ErasDu groep zodat ze mijn avontuur in
Schotland konden volgen. Zo konden ze zelf zien hoe ik alles ervaarde. Ik probeerde mijn dagen niet in
korte teksten voor te stellen maar in verschillende alinea’s en met veel foto’s. (Joyce, Verkoopster)
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Ben jij iemand die van uitdaging houdt? - Ben jij iemand die graag een nieuw stukje van de wereld wil
ontdekken? - Ben jij iemand die graag nieuwe mensen leert kennen? - Schrijf je dan zeker in voor
EraDu!!! - Ik deed dit alvast & ben een geweldige ervaring rijker (Jason, Verkoper)
Zeggen dat ze er geen spijt van gaan krijgen, en zeggen dat er goede pubs zijn in Schotland. (Andrès,
Schrijnwerker)
De ervaring zo goed mogelijk uitleggen in de hoop dat ze zelf enthousiast worden. (Jani, Schrijnwerker)

9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?
• Het was een hele leuke ervaring en ik ben zeer blij dat ik hier deel van mocht uitmaken. (Dean,
Schrijnwerker)
• Ik hoop dat ze volgende jaren zeker nog naar het Cantraybridge college gaan, want ik vind dat alle
mensen daar het verdienen om af en toe eens geholpen te worden, en Schotland is prachtig om te
zien. (Simon, Schrijnwerker)
• Voor de rest niets (Niels, Dakdekker)
• Ik vond het de beste 2weken van 2018 en ik hoop volgend jaar het nog eens te kunnen doen. (Jordy,
Tuinaannemer)
• Erasmus Duaal is een super project dat zeker meer gepromoot mag worden op scholen. De
voorbereiding was vrij vaag waardoor veel leerlingen zich niet hebben ingeschreven. (Joyce,
Verkoopster)
• Het was een prachtig land, ik voelde mij heel welkom op beide werkplekken. Allemaal lieve mensen
rond mij. We kregen voldoende vrijheid en leerde bij. Een betere combinatie bestaat niet. Ik ben
zelfzekerder geworden en heb zin om meer te ontdekken! (Jason, Verkoper)
• Niks. Ik heb mij geamuseerd en dat is het enigste dat telt, zeker de moeite waard. (Andrès,
Schrijnwerker)
• Alles wat ik wou zeggen is gezegd, buiten het feit dat ik deze ervaring nooit ga vergeten. (Jani,
Schrijnwerker)
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