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Oostenrijk

4 jongeren uit diverse opleidingen van PTS Antwerpen, Petrus en Paulus Campus West, en SintLutgardis Mol liepen een buitenlandse werkstage in Wenen, Oostenrijk. IFA was de buitenlandse
partner voor dit luik. De studenten werkten in Groen, Lichaamsverzorging en Bouw. Ze verbleven in
een appartement.
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1.

Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?
•
Omdat ik graag te weten zou komen hoe het er in andere landen
aan toe gaat in een kapsalon. (Marthe, Kapster)
•
Zeker eerst om eens te kijken hoe zij werken en welke technieken
zij gebruiken en toepassen in de bouw. (Maxim, Bouwvakker)
•
Het leek mij weer een buitenkans om nog meer ervaring op te doen
en veel nieuwe en leuke dingen te leren. Zowel binnen de stageplaats als
daarbuiten. (Daphné, Hovenier)
•
Om nieuwe ervaringen op te doen en om een nieuw stukje van de
wereld te ontdekken. Ik was nog nooit in Oostenrijk geweest. (Robby,
Bouwvakker)

2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?
• Ik zou graag het verschil gezien hebben tussen mijn salon in België en dat van in Oostenrijk. Ook
vele nieuwe technieken leren en natuurlijk ook veel bijleren. (Marthe, Kapster)
• Ik wou leren of er veel verschil was met hoe wij werken. Ik was echt wel benieuwd want ben
eigenlijk nog nooit zo lang weg geweest van huis. (Maxim, Bouwvakker)
• Ik verwachtte vooral dat ik nieuwe technieken en andere dingen zou leren. (Daphné, Hovenier)
• De manier van werken: de werkuren, het tempo, de handeling van de werken, de samenwerking
met buitenlanders. Ik wilde graag de oudste gebouwen van Wenen bezoeken. (Robby, Bouwvakker)
3. Wat heb je geleerd?
• Ik heb geleerd dat je goed voor jezelf moet opkomen en ook voor anderen. De cultuur is zeer
verschillend ook al zou je dat niet direct zeggen, de mensen zijn veel vrijgeviger en gelukkiger als
hun kapsel terug is opgefrist. Heb ook zeer veel nieuwe technieken geleerd. Ze hebben ook een hele
andere werking alles gaat veel rustiger en het komt daar niet op een grammetje ( of een tube) verf.
Ze gebruiken er veel meer dan dat wij in het salon in België gebruiken. (Marthe, Kapster)
• Ik heb vooral geleerd om zelfstandig te leven want er waren geen
dagen dat de boterhammetjes gesmeerd waren. Er lag niks klaar en
ik stond er alleen voor. Dus vooral voor je zelf zorgen was de
boodschap. Ik vond het tof om met andere mensen samen een
appartement te delen en nieuwe vrienden te leren kennen. (Maxim,
Bouwvakker)
• Ik heb veel geleerd. Dit was de eerste keer ‘alleen’ met het vliegtuig.
Ik heb ook geleerd dat het voor mij persoonlijk enorm moeilijk is om
met zoveel ‘onbekenden’ samen te leven. Rekening houden met
elkaar voor het eten, welke uitstappen wanneer we gaan doen, waar
we gaan uit eten. Niet iedereen wil hetzelfde doen of eten. Ook het
naar de winkel gaan - de laatste dagen moesten we ervoor zorgen
dat we niet teveel eten of drinken kochten, zodat het zeker op was
en we niet te veel weg moesten gooien. (Daphné, Hovenier)
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De meest voorkomende Duitse woorden heb ik geleerd en dat er aan iedere hoek van de straat wel
een worstenkraampje stond. Ik heb ook geleerd hoe je spiegels moet plaatsen en het gebruiken van
de metro. (Robby, Bouwvakker)

4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of
geleerd?
• De verschillen waarnemen en de positieve en leuke reacties
krijgen van je bazin en de klanten! (Marthe, Kapster)
• Ik heb veel bijgeleerd. Wij hebben in Vlaanderen een ploegbaas
die beslist wat er moet gebeuren. In Oostenrijk beslissen ze zelf
hoe ze iets gaan oplossen. Ik heb echt gezien hoe die mensen
hun plan trekken: ze twijfelen ook zeker niet van “hoe gaan we
het doen of wat gaan we doen”, neen ze doen gewoon wat het
best past volgens hen. Ik kon al heel wat, dus echt nieuwe
technieken heb ik niet bijgeleerd, maar wel leren samenwerken
en ondanks de taal goed luisteren naar wat er moet gebeuren.
(Maxim, Bouwvakker)
• Ik mocht in een appartement in de keuken 2 kleine perkjes met
vetplantjes opnieuw aanleggen. Ik moest daar ook enorm
uitkijken dat alles goed proper bleef, met de witte muren en de
steentjes. (Daphné, Hovenier)
• Ik heb de eerste drie dagen heel veel gewerkt en daardoor mijn rug overbelast. Ik leerde dus van
wat te doseren. Ik kende al heel wat van tegelen dus echt nieuwe dingen leerde ik niet echt, maar
het was leuk om te zien dat we hetzelfde doen. (Robby, Bouwvakker)
5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?
• Dat ik elke dag weer zeer veel complimenten kreeg over mijn werk. Ze waren zeer tevreden over
mij. (Marthe, Kapster)
• Ja, dat je zeker zelfstandig moet zijn en echt voor jezelf moet zorgen. Dat was voor mij echt wel
het leukst. (Maxim, Bouwvakker)
• We zijn de laatste dag nog naar de Spaanse ruiterschool gegaan in Wenen. Aangezien ik een
enorme paardenfan ben, was dit een enorme ervaring om te doen. (Daphné, Hovenier)
• Het samenwerken met de Oostenrijkers. Het klikte goed en ze waren erg tevreden over mijn inzet.
Het paleis van Sissi bezoeken vond ik ook erg interessant. Ik vond het ook tof dat we met een
leuke bende waren. (Robby, Bouwvakker)
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6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?
• Ik mocht echt mee werken in het salon. Op sommige stages geraak
je niet verder dan de wastafel, dat was hier echt niet het geval.
Daardoor kon ik ook echt goed de verschillen waarnemen met hier
in België. (Marthe, Kapster)
• Ja, ik verwachtte echt wel dat ik ging zien hoe zij werkten en hun
plan trokken. Ik was dus echt wel blij omdat ik dat heb gezien. Ik
vond Wenen ook een heel mooie stad en super dat ik daar zolang
mocht logeren. (Maxim, Bouwvakker)
• Ik heb nieuwe technieken en andere manieren van werken geleerd.
Op mijn werk in Vlaanderen mogen we alles vuil maken, en moeten
we niet kijken naar wat we vuil maken. Daar moesten we alles
tiptop in orde houden, en niets vuil maken. (Daphné, Hovenier)
• Positiever dan verwacht. (Robby, Bouwvakker)
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?
• Voor mij persoonlijk zou ik niet meer willen deelnemen. (Marthe, Kapster)
• Ja, heel zeker - geen twijfel mogelijk. Ook omdat je andere mensen leert kenen en een andere
cultuur: dat vond ik echt heel erg tof zeker aan te raden. (Maxim, Bouwvakker)
• Nee, ik vond de stage enorm leuk maar het heeft me veel stress gegeven en dat was wat te veel.
(Daphné, Hovenier)
• Zonder twijfel zou ik dat zeker nog eens willen doen. (Robby, Bouwvakker)

8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een
buitenlandse stage-ervaring?
• Als ze toch zouden willen deelnemen zou ik hun zeker en vast
aanraden om zelf eerst zeer grondig hun verblijfplaats na te
checken, of zelf 1 uit te zoeken ( als dit toegestaan word) Je
werkplaats is wel zeer goed geregeld. Als je wil deelnemen aan
Erasdu is het zeker een nieuwe ervaring. Je kan veel bijleren op je
werkplaats en veel nieuwe mensen leren kennen. Je verblijfplaats
grondig controleren is de boodschap! Zo kom je niet voor
verrassingen te staan zoals ons. (Marthe, Kapster)
• Ik zou zeggen twijfel niet en neem die kans, want ik denk dat je
niet altijd zo’n kans krijgt om op zulke mooie plaatsen en
plekken te komen, en het is echt heel leerrijk op alle vlakken.
(Maxim, Bouwvakker)
• Een reis naar ervaring. Zowel voor op je werk als voor jezelf.
(Daphné, Hovenier)
• Dit is de ideale manier om eens een unieke ervaring op te doen.
Je komt op plaatsen waar je anders nooit zou komen. (Robby,
Bouwvakker)
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?
• Ondanks de niet zo een goede eerste week is de tweede week wel zeer goed geweest. Nadat ik
intensief opzoek ben gegaan naar een ander appartement is het toch allemaal goedgekomen. Ze
vertelden ons dat een ander appartement vinden zeer moeilijk ging zijn, als je je er even achterzet
vind je direct iets beter en aan een goede prijs. Mijn stage plaats was echt perfect op mijn lijf
geschreven! Super lieve mensen en veel kansen gekregen. Ook veel bijgeleerd. (Marthe, Kapster)
• Ik heb echt van alles geleerd op allerhande vlakken zoals bijvoorbeeld: talen van Engels tot Duits
tot zelfs Pools haha, tot echt omgaan met geld en een weekbudget opmaken enz. Het was echt tof,
zeker de moeite waard. (Maxim, Bouwvakker)
• Ik heb mezelf beter leren kennen en ik weet nu ook dat als je met meerdere op vakantie gaat, dat
het niet altijd even makkelijk is. (Daphné, Hovenier)
• Dit is één van de tofste dingen die ik ooit gedaan heb, ik zal dit zeker nog meer doen. (Robby,
Bouwvakker)
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