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9 leerlingen uit de opleidingen “Administratief Medewerker”, “Grafisch Design”, “Handel”, “HORECA” en
“Verkoop” van VKO (Opwijk), Level X (Hasselt), Sint Cordula (Schoten) Talentenschool (Turnhout) en ZAVO
(Zaventem) liepen een buitenlandse werkstage in en rond Porto, Braga en Guimarães in Portugal (i.s.m.
Profictecla, Árvore, EPB en ESFH).
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?











Omdat ik deze kans niet wou missen. Dit is niet gemakkelijk te krijgen en het is
leerzame ervaring. Ook voor je persoonlijke ontwikkeling is dit goed.
Omdat dit me een heel unieke ervaring en het me een onvergetelijk avontuur leek.
Omdat ik het interessant vond en ik iets nieuws wou proberen
Omdat ik dit als een mooie kans zag om de werkstijl en cultuur van andere landen te
ontdekken, en ook mezelf te bewijzen.
Voornamelijk om ervaring op te doen, niet enkel op het vlak van werken maar ook
voor het zelfstandig te kunnen zijn. Ik wou mijzelf beter leren kennen, en al leren hoe
je op je eentje in een vreemd land kunt functioneren. Ik wou al een voorproefje voor
later, omdat ik naar het buitenland wil verhuizen.
Omdat ik wou zien hoe ze werken in andere landen.
Om een ervaring rijker te worden en dingen bij te leren. En om een kans te nemen die
je niet zomaar elke dag krijgt.
Ik wou graag eens een nieuwe ervaring opdoen in een andere werkomgeving, en dit
was de perfecte kans.
Dit leek een heel avontuur en iets wat ik gedaan MOEST hebben in mijn afstudeerjaar!
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2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?





Het systeem van een school in het buitenland leren kennen. Andere
technieken/manieren aanleren voor de toekomst.
Ik verwachtte mijn Engels te verbeteren, de cultuur te leren kennen van Portugal en
een klein beetje het bedrijf te leren kennen waar ik zou werken.
Hoe zij het daar doen; om te zie wat de verschillen zijn met België.
Ik had hoge verwachting, die ook volbracht zijn. Ik heb zeer leuke collega's leren
kennen en nieuwe vrienden gemaakt. De stageplaats zelf voldeed volledig aan mijn
verwachtingen, met leuke mensen, met opdrachten die ik graag deed en de werksfeer
zat super.
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Ik verwachtte dat ik zeer zelfstandig zou moeten zijn. Ook dat het niet gemakkelijk zou
zijn. Zelf plannen wanneer je wat moet doen, zodat je op tijd overal geraakt - met nog
wat vrije tijd en tijd om te eten. Ook wou ik leren hoe het er in een bedrijf aan toe
gaat.
Dat ze anders gingen werken, misschien met andere technieken (betere technieken?)
zouden werken. En dat ik daaruit iets kon leren.
Ik stapte er eigenlijk zonder verwachtingen in, maar ik wou wel graag weten hoe het
zou zijn om in een echt bedrijf te werken. En ook hoe het daar allemaal in zijn werk
zou gaan.
Ik had persoonlijk niet veel verwachtingen, maar ik wou wel graag leren hoe de
logistieke wereld er in een ander land uitzag.
Mijn verwachtingen lagen niet persee hoog, ik was eerder benieuwd naar wat er mij
te wachten stond.
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3. Wat heb je geleerd?







Ik heb geleerd dat ik goed zelfstandig kan zijn. In het begin vond ik het lastig, maar ik
heb leren plannen en zo ben ik ontwikkeld naar iets groters.
Ik heb geleerd hoe het eraan toe ging binnen het bedrijf. Ik verbeterde mijn Engels en
leerde een beetje hoe de Portugezen zijn.
Meer zelfstandig zijn, meer leiding nemen, meer durven communiceren.
Dit klinkt misschien vreemd: ik heb vooral mezelf leren kennen, zelfstandig zijn,
volwassen omgaan met situaties. Ik wist van mezelf niet zeker of ik hier wel toe in
staat was, maar het heeft zich nu wel heel goed getoond dat ik dat wel ben. Ik heb
ook heel goed leren werken in team, we moesten alle onderdelen steeds aan elkaar
doorgeven en bespreken, en dit verliep vlotjes.
Ik heb vooral geleerd dat - ook al is er een taalbarriere - het toch mogelijk is om met
mensen te communiceren. Het maakt het zeer lastig maar het lukt wel. Ook heb ik
geleerd dat een bedrijf niet persee heel strikt moet zijn, maar dat iedereen er heel
open kan zijn en dat er ook gelachen kan worden. Verder heb ik ook geleerd dat
plannen een heel belangerijk iets is in het leven. En dat je soms het een beetje moet
los laten en gewoon van het leven moet genieten. Op technisch vlak heb geleerd dat
je eigen mening ook zeer belangrijk is en dat je deze moet kunnen onderbouwen.
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Vaak weten wij beter wat er technisch kan en niet en kunnen we zo het bedrijf
bijsturen.
Ik heb vooral dingen geleerd over het cultuur en de activiteiten die ze deden.
Ik heb geleerd om zelfstandig te zijn binnen en buiten mijn stage, maar ik heb ook in
teamverband leren werken. Bijna alles wat het bedrijf doet heb ik ook allemaal mogen
ervaren door te doen, zo niet is er wel uitleg over gegeven en heb ik mogen kijken.
Hierdoor heb ik verschillende technieken geleerd en dingenleren kennen die ik nooit
eerder had gezien.
Wat betreft de cultuur: daardoor ben ik heel erg verrast. Ik ging naar een land waar ik
nooit eerder ben geweest, dus ik had ook geen verwachtingen hierbij. Iedereen die ik
daar tegen kwam was heel aardig en sociaal.
Wat ik voor mij zelf heb geleerd is dat ik al heel zelfstandig ben. Ik heb vaak zelf de
weg moeten zoeken en voor mijn eten moeten zorgen gedurende de 2 weken. Op
werkvlak heb ik geleerd hoe ze leveringen ophalen in andere landen en hoe ik
documenten moet ingeven in een andere taal. Ik heb ook een nieuwe dingen geleerd
van de mensen waar ik mee werkte. Ze hebben me veel over de historie van Portugal
verteld. Ze hebben me ook het typische eten van Portugal laten eten en daar heb ik
uit geleerd dat dat niets voor mij is.
Dat je met een taal toch best ver kan komen, dat niet elk land hetzelfde is, dat er veel
verschil is tussen landen ook al is het maar 2u weg met het vliegtuig.
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4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt
meegemaakt en/of geleerd?





Dat ik met de kinderen zelfstandig aan de slag mocht gaan als “leerkracht”. Zoals ze
naar buiten begeleiden, met hen naar de wc’s gaan en de ochtendroutines
organiseren.
Het leukste was om wat computerwerk te doen en de gegevens van het bedrijf te
gebruiken.
De liedjes die de kinderen zongen en het eten dat zij aten in de middag.
Ik heb merchandising mogen maken, wat ik super tof vond om te doen. Ze hebben
een strakke lijn waarin ze moeten blijven, maar ik mocht er mijn eigen twist aan
meegeven.
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Het leukste was voor mij dat ik zelf aan de hand van hun stijl, achtergrond en visie
posts voor hun instagram moest ontwerpen. Ik moest zelf onderzoek doen en met
voorstellen afkomen. Dus het was mijn taak om in te schatten wat ze wilden uitstralen
en wat de boodschap was. Zo leer je ook op een bedrijf af te stemmen en je eigen stijl
of manier van werken daaraan aan te passen of erin te verwerken.
Hun activiteiten, en dat je kon zien dat ze deze job graag deden.
Het ontwerpen van berichten voor de Instagram account van het bedrijf vond ik heel
leuk om te doen. Hier kreeg ik veel vrijheid in en ik mocht hier op mijn eigen tempo
aan werken. Ik had ook een eigen plaats gekregen met computer, zodat ik rustig kon
werken tussen de andere werknemers. Het gaf een fijne sfeer en de eindresultaten
waren ook wel goed gelukt.
Ik vond de levering het leukste om te doen. Ik vond het heel interessant hoe de
meneer het ging ophalen en wat hij allemaal moest invullen.
Interessant dat de keuken totaal anders is, alles is met vlees en rijst. Totaal niet fijn
afgewerkt, wat wij dan weer wel doen op school.
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5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?








Het beleven van een andere cultuur en de manier van doen op de werkvloer.
Het zelfstandig je plan trekken, alleen in vreemd land.
Dat de kindjes snel mijn naam leerden, en dat iedereen daar zo aardig was.
De medewerkers (collega's) leren kennen, fantastische mensen. Ze maakten de hele
stage ervaring nog beter, tijdens de middag pauzes gingen we altijd een wandelingetje
maken naar een uitkijkpunt over Porto en praten over persoonlijke dingen die niets
met het werk te maken hadden.
Ik vond het leukste dat ik alleen was en veel vrijheid had. Vooral op het vlak van eten
was dat voor mij hemels.
Hoe ze hun activiteiten deden met de zorgvragers, en vooral hoe de dag in elkaar zit
daar.

Souadou, Verzorging
Kwinten, Administratie
Christine, Verzorging
Tess, Design

Jinte, Multimedia
Jessica, Verzorging

5



Ender, Design
Het leukste was mijn stageplaats in het algemeen. De werknemers waren heel
vriendelijk en behulpzaam. Mijn stagebegeleider gaf mij goed uitleg en liet mij ook
veel verschillende dingen doen binnen het bedrijf. Het was een stageplaats die perfect
uitgezocht was voor mij. Helemaal mijn ding!



Ik vond het heel fijn dat ik heel lieve collega's had die me meteen warm hebben
verwelkomt. Omdat je daar toch 2 weken staat wil je graag in een goede omgeving
werken.
Ik vond de presentatie geven op school in Braga in het Engels het leukste van de 2
weken. (Stage was 2 weken het zelfde).



Chayenne, Logistiek

Laune, HORECA

6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?










Redelijk goed. Het verschil tussen België en Portugal is zeker groot.
Ik heb mijn Engels zeker veel moeten gebruiken, en ik vind de mensen hier heel
vriendelijk, en heb gezien hoe ze te werk gaan bij het bedrijf waar ik stage heb
gevolgd.
Ja, ik heb veel verschillen opgemerkt.
Ze werden volledig naar wens ingevuld. Het was een geweldig avontuur!
Het viel best goed mee. Ik moest inderdaad zeer zelfstandig zijn, maar dat ben ik toch
al redelijk gewend. In het bedrijf werken was veel losser als verwacht. Ik dacht dat het
veel formeler ging zijn, maar iedereen was gewoon aan het lachen. Het inplannen viel
ook best wel mee, ondanks dat ze daar pas om half 7 gedaan hebben met werken. Ik
heb mijn Engels heel goed kunnen verbeteren. Ik schrok er zelf van hoe goed het
lukte.
Ik heb niet echt iets nieuws geleerd qua werktechniek, maar zeker wel qua aanpak
van animatiewerk.
Doordat ik geen verwachtingen had werd ik wel verrast door de hele ervaring. Niet
alleen door alles tijdens de stage, maar ook in de vrije tijd die we kregen. Het was echt
een geweldige ervaring.
Zoals ik al zei had ik niet veel verwachtingen. Maar het was sowieso beter dan ik had
kunnen bedenken. Ze hebben me goed aan het werk gezet en me echt proberen
dingen bij te leren.
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De stage zelf vond ik wat saai, we stonden met heel wat leerlingen in een kleine
keuken. Er was niet genoeg werk voor al de leerlingen in de klas.
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?













Ik zou het wel willen doen, maar dan in een ander land.
Ja, want deze ervaring was onvergetelijk.
Nee, ik vind 1 keer wel genoeg, maar ik vind dat iedereen het wel 1 keer moet doen in
zijn leven.
Ja 100%! Het was een geweldige ervaring die ik voor geen goud had willen missen en
zeker nog eens zou willen doen!
Zeker! Het was heel leuk en een zeer goede ervaring. Ik heb het gevoel dat ik hard ben
gegroeid en ik mag ook trots zijn op wat ik heb gedaan. Het is een zeer unieke kans en
zeker de moeite waard. Het is goed voor later en nu, dus ik zou het zeker op nieuw
willen doen!
Ja, omdat dit gewoon een kei leuke ervaring is, en ik kan zien hoe alles in elkaar zit in
andere landen.
Ja zeker, het was een hele toffe ervaring. Ik heb ik heel veel bijgeleerd en gezien, maar
ik weet ook dat er altijd meer bij te leren valt. Het liefst zou ik nog in andere landen
op buitenlandse stage gaan om te zien hoe het daar allemaal werkt.
Ik zou zelf nog eens op buitenlandse stage gaan omdat ik heel veel heb bijgeleerd over
mezelf, en over hoe het in een bedrijf aan toe gaat dat niet in België ligt. En ook
omdat ik heel graag een avontuur aanga, en dat was het zeker.
Ik denk het wel, ik ben wel moeilijk gestart maar uiteindelijk wel heel fijn en leuk
geëindigd!
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8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te
nemen aan een buitenlandse stage-ervaring?












In het buitenland stage doen is toch wel anders dan in België. Het is de moeite waard.
Je wordt er zelfstandiger en leert er je plan trekken.
Je kan er veel van leren.
Als je de kans krijgt, grijp die! Het is een geweldige kans die je voor je hele leven bij je
draagt. Je leert fantastische mensen kennen en een nieuwe cultuur, maar vooral ook
jezelf! Het was een avontuur dat ik voor geen goud had willen missen.
Ik heb op deze twee weken enorm veel bijgeleerd. Op professioneel vlak heb ik mijn
plan leren trekken en de identiteit van een bedrijf leren verwerken zodat ik hiermee
aan de slag kon om voor hun content te maken. Ook het sociale aspect hiervan heb ik
geleerd. Het is zeer belangerijk om een mening te hebben en deze ook te tonen.
Verder was het ook echt gewoon een heel leuke ervaring. Je hebt heel veel vrijheid en
alles zelf in je handen. Je ziet jezelf groeien omdat je zo zelfstandig moet zijn, en ik zag
mijzelf echt openbloeien. Ik kijk nu veel anders naar de wereld en geniet er meer van.
Het plannen vind ik zelf geen probleem, ik vind het juist heel fijn dat ik dat zelf in de
hand heb. Zo heb ik controle over mijn eigen leven, en dus ook wanneer ik iets doe en
waar. Het is zeker een unieke kans om niet voorbij te laten gaan. Het is het zeker
waard!
Ik heb een kei leuke stageplaats gehad dus alles verliep super goed, echt een
aanrader!
Je moet dit zeker eens gedaan hebben in je leven. Het was een onvergetelijke en een
zeer leerrijke ervaring. Als je de kans zou krijgen, waarom zou je deze dan niet
nemen?
Ik zou vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt, wat voor goede ervaring ik heb
gehad met de collega's en het bedrijf, wat ik allemaal heb kunnen zien en doen in het
weekend en vooral de nieuwe mensen die heb leren kennen.
Het is een spannende en unieke kans, waar wij met een jaar uitstel op hebben
gewacht. En uiteindelijk is het het wachten waard!
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?










Ik vond het een leerrijke en leuke ervaring. Ik ben blij dat ik dit mocht mee maken.
Het was wat moeizaam begonnen maar heb er heel hard van genoten.
Dat er wel wat dingen waren waar wij helemaal niet van wisten.
Ik ben vooral dankbaar dat ik dit heb mogen doen!
Het was gewoon een super leuke ervaring en ik zou het graag nog opnieuw doen. Ik
heb er enorm van genoten dus bedankt om mij deze kans te geven!
/
Ik ben heel tevreden dat ik dit heb mogen doen.
Dat ik er echt van heb genoten en dat ik heel blij ben dat ik deze kans heb gekregen. Ik
ben ook blij met wat ik heb kunnen bijleren en wat we hebben kunnen zien van Porto.
Duidelijk communiceren met de stageplaats in het buiteland dat bv. ik enkel Engels
kan. Anders ga je nog een moeilijke weg tegemoet!
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Videolinken
https://youtu.be/5DbqgQwhrdc
https://youtu.be/Vn_qNOg0Krs
https://youtu.be/Z8g0XZSXg_4
https://youtu.be/fpi4GiQ_Jnk
https://youtu.be/IO-Qo9YIqi0
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