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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Voorjaar 2019 

Iberisch Schiereiland 

  

  
 

3 jongeren uit diverse opleidingen van CLW TechniGO!, Petrus en Paulus Campus West, en GOTALENT 

liepen een buitenlandse werkstage in Braga, Portugal. Esprominho was de buitenlandse partner voor 

dit luik. De studenten werkten in de Zorg, de Bouw en de Verkoop.  Ze verbleven in een appartement. 

4 jongeren uit diverse opleidingen van SPECTRUM school en PTS Antwerpen gingen naar Spanje. 2 

werkten in de Horeca in Benasque, onder begeleiding van de buitenlandse partner Guayente Escuela 

de Hosteleria, en 2 werkten in de Administratie in Barcelona, onder de vleugels van Institut de Premià 

de Mar.  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  
• Omdat ik ervan hou te zien hoe 
de werking in een andere land is. 
(Alina, Zorgkundige, P) 

• Ik zag dit als een buitenkans, iets 
waar niet iedereen de kans zal voor 
krijgen. Een kans om ervaringen op te 
doen en iets meer van de wereld te 
kunnen zien. Toen ik dit idee kreeg 
voorgesteld, heb ik geen seconde 
getwijfeld. (Mercedes, Medewerkster 
Verkoop, P) 

• Omdat ik heel graag reis en heel 
veel wil bijleren over hoe dat ze 
bepaalde zaken anders doen in andere 
landen in de horeca. (Seppe, Kelner, E) 

• Ik heb deelgenomen aan dit 
project omdat het een unieke kans 

voor mij was, en een uitdaging om het te gaan doen. Ik kon wat Spaans leren en ik leerde ook het 
Administratief werken. (Hajar, Administratief Medewerker, E) 

• Omdat ik heel graag eens wou meemaken hoe het er in het buitenland aan toe gaat, en te kunnen 
vergelijken met België. En omdat ik heel graag in de zomer ook naar het buitenland wil gaan om 
daar te werken, maar dan voor een maand, dus kon ik het hier al wat uitproberen. (Caroline, 
Hulpkok, E) 

• Omdat ik van uitdagingen hou, ik wilde iets in het buitenland leren en weten wat de verschillen 
zouden zijn tussen België en Spanje. Nu ik daar geweest ben snak ik er alleen naar om later daar te 
gaan werken. (Omaima, Administratief Medewerker, E) 

• Ik wou weten hoe het was om in een ander land te werken. Omdat het tof klonk toen mijn leraar 
PAV hierover vertelde. (Ephraim, Bouwvakker, P) 
 

2. Wat waren je verwachtingen? Wat 
wilde je leren en/of beleven? 

• Ik wou zien of er andere manieren 
van werken zijn dan in België. En 
hoe doen ze dat. Mijn verwachtingen 
waren om te werken in andere 
omgevingen en nieuwe te tips 
krijgen van mijn buitenlandse 
mentor. (Alina, Zorgkundige, P) 

• Ik was benieuwd om een stukje meer 
van de wereld te ontdekken, eens te 
zien hoe het leven er ergens anders 
uitziet. (Mercedes, Medewerkster 
Verkoop, P) 
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• Leren hoe dat ze bepaalde zaken anders doen in andere 
landen in de horeca. (Seppe, Kelner, E)  

• Mijn verwachtingen waren dat ik een leuke en leerrijke tijd 
zou gaan beleven. En een super mooie levenservaring ging 
opdoen waar ik later nog zou op terugkijken. Ik wilde 
vooral de taal een beetje kennen en ook de manier van 
werken in Spanje. (Hajar, Administratief Medewerker, E) 

• Ik verwachtte zeker de Spaanse mentaliteit: dat ze alles op 
het gemakje zouden doen. En ik wou heel graag de 
Spaanse taal beter leren. (Caroline, Hulpkok, E) 

• Ik was eigenlijk met een gevoel vertrokken zo van “we zien 
hoe het loopt en we maken er ‘t beste van”. En eerlijk 
gezegd, het was meer dan ik verwacht had (positief 
natuurlijk). (Omaima, Administratief Medewerker, E) 

• Ik had verwacht dat het erg zwaar zou zijn: minder 
machines en meer handenarbeid. Ik wou meer leren (mij 
specialiseren) in metselen. Andere technieken zien; hoe ze 
in Portugal werken. (Ephraim, Bouwvakker, P) 

 
3. Wat heb je geleerd?  
• Ik heb veel geleerd omdat ik daarvoor nog nooit thuis bij de zorgvragers geweest ben om hun te 

verzorgen. En in Portugal heb ik de kans gekregen om dat te doen. En ik vond het super tof. Ik heb 
een andere manier geleerd van hoe omgaan met de zorgvragers. (Alina, Zorgkundige, P) 

• Ik heb geleerd dat het overal wel ietsje anders is. De mentaliteit, het eten, de taal,… (Mercedes, 
Medewerkster Verkoop, P) 

• Ik heb vooral wat bijgeleerd over de taal (Spaans): ik had niet gedacht dat ik terug naar België zou 
komen en Spaans zou kunnen verstaan plus toch al wel een beetje Spaans kunnen praten. Ik heb 
geleerd hoe familiaal het hier is. Ik heb ook geleerd van met mensen te praten, al was het in het 
Engels of in het Spaans een beetje, maar je krijgt hier een heel leuke band tussen klant en 
werknemer. (Seppe, Kelner, E)  

• Ik heb vooral geleerd om nog meer zelfstandig te zijn. Ik moest voor mezelf zorgen voor eten en 
drinken, de was van de kleren, dus daar leer je heel veel uit. Ook heb ik geleerd dat ze in Spanje 

een kleine siësta doen van 2 uurtjes. 
Super heerlijk - daar deed ik ook aan 
mee. En ik moet je zeggen: “het is niet 
zoals België”. (Hajar, Administratief 
Medewerker, E) 

• Ik heb geleerd dat Spaanse 
mensen altijd heel vriendelijk en 
behulpzaam zijn. Ook heb ik geleerd dat 
het eten hier in de Spaanse Pyreneeën 
helemaal anders is dan in België en dat 
ze het anders bereiden (ik persoonlijk 
vind de Belgische manier 
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beter/lekkerder). Ik heb ook heel de stage lang gemerkt 
dat de lokale mensen hier geen of heel weinig Engels 
spreken. (Caroline, Hulpkok, E) 

• Ik heb geleerd om zelfstandig te zijn, ik heb me echt 
ontwikkeld en het was heel leervol. (Omaima, 
Administratief Medewerker, E) 

• Ik mocht werken bij een bedrijf dat vooral interieur 
en schilderwerken uitvoerde, dus helemaal geen ruwbouw. 
Ik vond het eigenlijk wel leuk en minder zwaar dan ik 
dacht. Ik heb dus veel geschilderd en geschuurd. Ik heb 
ook wat Portugees geleerd en Portugees eten leren 
klaarmaken. (Ephraim, Bouwvakker, P) 
 
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op 
beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of geleerd? 

• Dat we na de ochtendverzorging wij ook het 
middagmaal moesten gaan brengen bij de zorgvragers. En 
dat elke dag een moment was om muziek te spelen met 
de mensen in de dagcentrum. Ik was heel blij omdat ik een 
week in de dagcentrum mocht staan en het andere week 

de mensen thuis gaan verzorgen. (Alina, Zorgkundige, P) 

• Ik heb op mijn stage in “Pingo Doce” elke dag op een andere afdeling van de winkel mogen staan, 
het was interessant om te zien hoe de werknemers, voor de winkel opende, hun afdeling 
klaarmaakte. (Mercedes, Medewerkster Verkoop, P) 

• Het leukste vond ik dat iedereen altijd zo vriendelijk en behulpzaam is, ook al is de taalbarrière 
heel moeilijk. (Seppe, Kelner, E) 

• Het leukste vond ik om de gegevens van de studenten aan te passen en te bewerken. Want dat 
was op een hele andere manier en alles was in het Spaans, maar ze hebben mij alles goed 
uitgelegd, dus dat was geen probleem. (Hajar, Administratief Medewerker, E) 

• Hoe groot de verschillen kunnen zijn in eten en smaken, ook al ben je maar 2 landen verder. 
(Caroline, Hulpkok, E) 

• Dat ik na 2 dagen al zelf de facturatie mocht aanmaken van duizenden euro’s. Ze hadden me echt 
in vertrouwen genomen, en ze geloofden meer in mij dan ik in mezelf geloofde. Dat vond ik echt 
indrukwekkend en het betekende veel. (Omaima, Administratief Medewerker, E) 

• Het leukst waren mijn collega’s: ze waren 
erg grappig en super om mee samen te 
werken. Ik had nog niet veel geschilderd, 
dus daar heb ik heel wat over geleerd. En 
ook omplakken, dat vond ik interessant. 
(Ephraim, Bouwvakker, P)  

 
5. Wat was het leukste of interessantste aan 

de hele stage-ervaring? 

• Ik vond heel mijn stage leuk. Ik had super 
toffe collega’s. (Alina, Zorgkundige, P) 
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• Het leukste vond ik natuurlijk Portugal zelf, het was 
leuk en leerrijk om eens te leven in een andere 
cultuur en de verschillen te zien tussen België en 
Portugal. Het was leuk om eens door te straten te 
wandelen, monumenten te bezichtigen en eens 
anders eten te eten. (Mercedes, Medewerkster 
Verkoop, P)  

• De volledige stage eigenlijk en vooral de omgeving is 
zo plezant. Alleen wel een kleine tip voor een andere 
jaren: misschien deze stage in een hoogseizoen 
doen, wanneer er wel wat meer werk is dan nu. 
(Seppe, Kelner, E) 

• Ik vond mijn stageplaats heel fijn omdat ik super goed werd opgenomen door Vincent Martinez en 
het team. Ook het omgaan in een andere taal die ik niet begrijp. Maar ik was heel blij dat ze hun 
best deden om mij te helpen om ze te begrijpen. De collega’s waren enorm vriendelijk en ik ging 
elke dag met plezier naar het werk. En onderweg richting het school deden we altijd een heerlijke 
strandwandeling, omdat dat de weg was naar school. (Hajar, Administratief Medewerker, E) 

• Het allerleukste vond ik in het buitenland zijn en hier leren, in plaats van in mijn eigen omgeving. 
En op je eigen benen moeten staan, veel zelf moeten regelen en rekening moeten houden met 
alles. (Caroline, Hulpkok, E) 

• Dat ik op mijn eigen benen moest staan, en het lukte zo goed. Dat had ik niet zo verwacht. 
(Omaima, Administratief Medewerker, E) 

• Dat ik dingen heb geleerd die ik ook leuk vond en niet wist dat ik dat tof ging vinden. Misschien 
na de bouwopleiding nog een opleiding schilderen… (Ephraim, Bouwvakker, P) 

 
6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld? 

• Ik heb al nodige informatie gekregen een zelfs mogen zien en meedoen bij alle activiteiten. (Alina, 
Zorgkundige, P) 

• Ik vond het een leerrijke ervaring. Ik heb super vriendelijke mensen leren kennen op mijn stage en 
ik weet dat ik altijd welkom zal zijn, is er een beter gevoel dan dat? (Mercedes, Medewerkster 
Verkoop, P) 

• Goed eigenlijk. (Seppe, Kelner, E) 

• Ik heb nieuwe dingen bijgeleerd, nieuwe mensen leren kennen. Ik heb veel nieuwe dingen gezien. 
Ook de reis in het algemeen was geslaagd. (Hajar, Administratief Medewerker, E) 

• Zoals ik had verwacht ging alles hier op het gemakje, 
ook in de keuken terwijl het in België in de keuken vaak 
stress is en alles heel snel moet gaan. Mijn Spaanse taal 
is een klein beetje beter dan toen ik hier aankwam, maar 
2 weken is zeker niet genoeg om veel taal op te vangen 
en bij te leren. (Caroline, Hulpkok, E) 

• Alles wat ik verwachtte kwam gewoon voor in mijn 
werkdagen in Spanje. (Omaima, Administratief 
Medewerker, E) 

• Goed: het viel beter mee dan ik had gedacht. 
(Ephraim, Bouwvakker, P) 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 

• Ja, omdat ik deze stage heel leuk vond en ik 
vind dat wij altijd iets bij kunnen leren van andere 
culturen. (Alina, Zorgkundige, P) 

• Ja. Ik vind het een super initiatief om 
studenten dit te laten doen, om zo meer van de 
wereld te zien en tegelijkertijd er iets van te leren. 
Studenten hebben niet altijd veel geld om te reizen en 
dit is een goede optie hiervoor. (Mercedes, 
Medewerkster Verkoop, P) 

• Ja zeker, Waarom zou je het niet doen? Je ziet 
een stukje van de wereld en je leert meer over uw 
werk/vak. Hoe en wat ze anders of het zelfde doen in 
het buitenland. Je zou gek zijn om het niet elk jaar 
opnieuw te doen. (Seppe, Kelner, E) 

• Zeker en vast! Het is een super leerrijke ervaring die ik graag wel opnieuw zou willen doen. (Hajar, 
Administratief Medewerker, E) 

• Zeker wel, maar dan zou ik liever in een stad of drukker bezet dorp willen werken. (Caroline, 
Hulpkok, E) 

• JAAAA!! Omdat het een ervaring is om nooit te vergeten! (Omaima, Administratief Medewerker, E) 

• Ja, heel zeker, maar dan eens naar Spanje. (Ephraim, Bouwvakker, P) 
 

8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring?  

• Buitenlandse stage doe dat! Je zal geen spijt van krijgen! (Alina, Zorgkundige, P) 

• Het is een kans die je moet grijpen, je krijgt dit niet elke dag 
voorgeschoteld… Ga mee met Erasmus en maak je dromen 
waar! (Mercedes, Medewerkster Verkoop, P) 

• Zoiets als ik heb gedaan zou je ook kunnen doen en moeten 
doen, gewoon om uw persoonlijke werkervaring te 
vergroten en om de wereld stukje per stukje te zien. Niet 
twijfelen, gewoon doen. (Seppe, Kelner, E) 

• Het is een enorm leuke ervaring. Je leert er nieuwe 
technieken en ervaringen voor je richting. Maar ook leer je 
om zelfstandig te zijn op een onbekende plaats, en je leert 
ook de cultuur van het land. (Hajar, Administratief 
Medewerker, E) 

• Ik zou mijn persoonlijke ervaringen delen, en als ze willen 
meedoen het zeker aanmoedigen omdat ik hier zelf heel 
leuke herinneringen aan heb/ga hebben. (Caroline, Hulpkok, 
E) 

• Het is echt een aanrader op deze uitdaging in te gaan. Al je 
werkverwachtingen waar je stiekem van droomt komen daar 
uit! (Omaima, Administratief Medewerker, E) 
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• Buitenlandse stage moet je zeker doen, je leert nieuwe 
mensen kennen, nieuwe talen, ander eten, en nog veel meer, 
ZEKER DOEN! (Ephraim, Bouwvakker, P) 
 
9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 

• Ik kan niet genoeg mijn collega’s en mijn buitenlandse 
mentor van in Portugal bedanken voor alles wat ze voor me 
gedaan hebben. En iedereen die dit project georganiseerd 
hebben! Het was super. Zelfs de stad Braga is heel heel mooi! 
(Alina, Zorgkundige, P) 

• De organisatie hier rond is super. De begeleiding is goed en 
ik wist dat ik er zeker niet alleen voor stond. Ik wil iedereen 
bedanken die hiervoor mee heeft gewerkt en mij de kans 

hebben gegeven om mijn ervaringen uit te breiden! (Mercedes, Medewerkster Verkoop, P) 

• Mijn ervaring was super. Ik heb er zo hard van genoten. Echt, ik wil direct terug mee doen met dit 
project. (Seppe, Kelner, E) 

• Het was een top ervaring die mij altijd zal bijblijven, ik heb er erg van genoten. Het is zeker voor 
herhaling vatbaar. (Hajar, Administratief Medewerker, E) 

• Dat er ups and downs zijn geweest maar vooral ups, en dat het zeker een goed alternatief van 
leren is. Voor mensen dat niet vaak naar het buitenland gaan denk ik dat dit super tof is om de 
wereld te leren kennen, en om te zien of ze dit meer willen doen of totaal niet. Door deze stage 
leer je ook jezelf kennen doordat je uit je normale leefwijze genomen wordt. Ik vind het heel 
belangrijk voor jongeren dat ze zichzelf leren kennen, zodat ze niet met twijfels blijven zitten en 
weten wat ze willen in het leven. (Caroline, Hulpkok, E) 

• Ik kan blijven schrijven dat het geweldig is. Het is een ervaring om U tegen te zeggen. (Omaima, 
Administratief Medewerker, E) 

• Het was een mooi ervaring die ik niet meer zal vergeten. Dankjewel. (Ephraim, Bouwvakker, P) 

 

 


