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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

SPANJE 

   

 

13 leerlingen uit de opleidingen “Administratief Medewerker”, “HORECA”, “Zorg”, “Haarzorg”, “Design” en 
“Verkoop” van VKO (Opwijk), Level X (Hasselt), Sint Cordula (Schoten) Talentenschool (Turnhout) TECHNIGO 

(Aalst), HTISA ( Gent) en ZAVO (Zaventem) liepen een buitenlandse werkstage in en rond Barcelona, 
Tarragona, Alizira en Benasque in Spanje (i.s.m. IPM, ICP, Communidad de Alzira, en GEH). 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  
 Omdat het me er interessant uitzag en leerrijk. Bovendien staat het ook mooi op je 

CV. 
Rayan, Administratie 

 Omdat ik nieuwsgierig was om iets nieuws bij te leren binnen mijn vak (studie): het 
verschil tussen België en een ander land (Spanje). Ook wou ik weten hoe hun manier 
van werken of hun manier van omgaan met mensen is, vergeleken met die in België. 

Sheyen, Zorg 

 Ik nam deel aan deze buitenlandse stage omdat het me zou helpen om uit mijn 
comfortzone te komen. 

Fatou, HORECA 

 Ik vond het een leuke kans om te nemen, waarbij je kan zien hoe het ergens anders 
gaat. Ervaringen opdoen en nieuwe mensen leren kennen was heel belangrijk voor 
mij. Ik vond het leuk om te horen dat wij hieraan mee mochten  doen. 

Naomi, Zorg 

 Ik hou van reizen en werken en dit leek mij ideaal. Ik heb beide kunnen doen op een 
leerrijke manier. 

Jessica, 
Administratie 

 Om nieuwe ervaring op te doen, bij te leren en het verschil te zien tussen België en 
Spanje. 

Remelda, Zorg 

 Omdat ik deze kans niet wou missen: het is niet iets dat je zomaar meemaakt. Ik 
wou zelf graag ooit in m'n schoolcarrière op buitenlandse stage gaan om te zien hoe 
het in een ander land eraantoe gaat en bij het Erasdu project heb ik de kans 
gekregen. Ik was ook heel nieuwsgierig hoe de mensen en hun cultuur daar in 
mekaar zitten. 

Romanilsa, Zorg 

 Ik wou een nieuwe inkijk hebben op de werkvloer en leren communiceren in andere 
talen Ik wou mezelf uitdagen en nieuwe technieken bijleren op grafisch vlak. 

Kaito, Design 

 Omdat het 1 kans op de duizend was dat ik geselecteerd zou zijn. Het is een goede 
kans die je niet zomaar kan laten liggen. “If it was meant to be it will happen”. 

Delwen, Design 

 Ik heb deelgenomen aan de buitenlandse stage omdat ik dit altijd al eens had willen 
doen, en het staat mooi op mijn CV. 

Robin, Administratie 

 Ik heb deelgenomen aan de buitenlandse stage omdat ik graag verder wil studeren 
in de richting die ik nu doe. Ik heb dyslexie, wat er voor zorgt dat talen een grote 
struikelblok vormen voor mij, deze struikelblok wilde ik kleiner maken. 

Helena, 
Administratie 

 Omdat dit een kans is om te leren of zien hoe ze hoe ze het in het buitenland doen. Lisa, Haarzorg 

 Omdat ik dit zag als een unieke ervaring. Mathias, Verkoop 
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2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?  
 Ik had eigenlijk geen grote verwachtingen. Maar dat liep anders! Rayan, Administratie 

 Mijn verwachtingen waren o.a. : andere technieken leren, andere houdingen leren. 
Compleet anders werken eigenlijk. Ik wou persoonlijk ook hun manier van werken 
leren, en via het omgaan met mensen ook een beetje meekrijgen van hun cultuur en 
ook de taal. 

Sheyen, Zorg 

 Mijn verwachtingen waren om in een grote keuken te werken, maar ik ben tevreden 
met de plek waar ik heb gewerkt omdat ik veel heb geleerd over Spaans eten. 

Fatou, HORECA 

 Ik verwachtte dat wij dingen konden leren en dat wij aan andere mensen ook iets 
konden leren. Ook leren zelf uw plan trekken. 

Naomi, Zorg 

 Ik verwachtte ervaringen op te doen buiten uit mijn comfortzone en dat is ook 
gebeurd. Ik hoopte ook om veel te leren en ook dat was succesvol. 

Jessica, 
Administratie 

 Ik wilde bijleren hoe je omgaat met mensen met beperkingen, en een paar nieuwe 
dingen bijleren die ik nog nooit had gedaan. 

Remelda, Zorg 

 Ik wilde leren hoe ze omgaan met bejaarden in hun land, hoe ze de bejaarden 
bezighielden doorheen de dag, en welke specifieke zorgtechnieken ze hebben, en 
hoe ze met deze technieken aan de slag gaan. Ik verwachtte dat minstens iemand op 
mijn stage Engels zou spreken, en dat ik terecht zou komen in een 
woonzorgcentrum en niet in een dagcentrum. Ikhad  ook verwacht dat de mensen 
van daar (buiten de stage) wel een beetje Engels zouden kunnen. 

Romanilsa, Zorg 

 Mijn verwachtingen waren dat ik nieuwe vaardigheden zou ontwikkelen op vlak van 
werken, communicatie en ontwerpen. 

Kaito, Design 

 Ik had verwacht dat ik samen ging werken aan een project met iemand van het 
bedrijf en dat ik super nerveus ging zijn. Persoonlijk wou ik aan mijn verlegenheid 
werken, nieuwe technieken leren, weten hoe het in de echte wereld aan toe gaat en 
hoe het voor sommige mensen is om dagdagelijks naar het werk te gaan. 

Delwen, Design 

 Ik wou weten hoe het is om zelfstandig te zijn voor een bepaalde tijd, ook wou ik 
beleven hoe het zou zijn om te werken in het buitenland in een internationaal 
bedrijf. 

Robin, Administratie 

 Mijn verwachtingen was dat ik daar zeer veel Engels ging spreken, en dat ik zou 
worden ondergedompeld in de werkwereld - met alles erop en eraan - dus ook 
zelfstandig zijn. 

Helena, 
Administratie 

 Ik wou gewoon weten wat ze doen en hoe ze het doen. Lisa, Haarzorg 

 Zien wat het verschil was in vergelijking met België. Mathias, Verkoop 
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3. Wat heb je geleerd?   
 Ik heb geleerd hoe ze hier in Spanje op administratief vlak te werk gaan: hoe je facturen 

moet aanmaken, hoe je producten in het computersysteem moet plaatsen, hoe je ze een 
prijs geeft. Ik heb ook geleerd hoe je zelfstandig te werk moet gaan en dat is me zeker ook 
goed gelukt. Ik heb me nooit slecht gevoeld, ik was altijd blij,.. en positief over alles. Ik ben 
ook wat traditioneel eten leren kennen dat wel echt lekker was! 

Rayan, 
Administratie 

 Ik heb een beetje van hun taal geleerd (basiswoorden die ze vaak gebruiken) , cultuur 
(altijd iemand groeten ook, al ken je ze niet persoonlijk, heel veel eten - liefst in een grote 
groep aan tafel of in een restaurant, feesten …), sociaal zijn (ik heb hier geleerd dat sociaal 
zijn heel erg belangrijk is). Dat de mensen in Spanje je graag helpen met alles bv : een hotel 
vinden of een plaats… Ik heb ook geleerd dat samenhorigheid hier belangrijk is. 

Sheyen, Zorg 

     
 

 Ik heb geleerd dat het personeel in de keuken eet voordat de service begint. Iets anders 
dat ik ook heb bijgeleerd is dat de mensen in Benasque niet op straat eten: ze eten alleen 
maar thuis of in een restaurant, maar nooit in het openbaar. De mensen eten er ook later 
dan in België. 

 
Fatou, 
HORECA 

 Ik heb geleerd dat je eigenlijk meer activiteiten kunt doen met ouderen, op welk moment 
ook: dat dit dus niet altijd op '1' vast moment moet. En zelfontwikkeling; ik heb zeker 
geleerd om mijn plan te trekken. 

Naomi, Zorg 

 Ik heb geleerd dat Spanje een totaal andere schoolcultuur heeft. Wij zijn verplicht te 
studeren tot 18 en in Spanje maar tot 16. Ik heb gewerkt met hun programma’s: zeer 
interessant. 

Jessica, 
Administratie 

 Ik heb een paar woorden bijgeleerd in het Spaans. Ik heb zeep leren maken. Het uitvoeren 
van de taken en het helpen en ondersteunen van de bewoners, en muziek gespeeld. 

Remelda, 
Zorg 
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 Voordat ik naar de stage vertrok wist ik niet wat voor activiteiten je voor ouderen kon 
organiseren, maar hier - op mijn stage - ben ik dat te weten gekomen. Ik heb ook leren 
omgaan met mensen met dementie. Buiten de stage heb ik ook geleerd hoe ik zelfstandig 
moet leven, zoals: zelf voor eten zorgen, zelf leren reizen, zuinig omgaan met geld en hoe 
je moet communiceren in een land (stad) waar bijna niemand een druppel Engels spreekt, 
maar alleen maar hun taal. 

Romanilsa, 
Zorg 

 Ik heb nieuwe manieren ontdekt van hoe sommige Adobe progamma’s in elkaar zitten, ik 
heb leren communiceren in een andere taal en ik heb geleerd feedback toe te passen van 
de klant zelf en er rekening met te houden. 

Kaito, Design 

 Ik leerde werken in een team, efficiënt communiceren met anderen, aanwijzingen en 
feedback ontvangen van andere teamleden en leidinggevende, taken beheren en wat ik 
moest prioriteit geven. Op cultureel vlak heb ik geleerd dat Spanjaarden een andere 
levensstijl hebben dan Belgen. B.v. Siësta hoort bij de dagindeling van de Spanjaarden. Het 
is anders dan dat wij gewoon zijn. Spanjaarden werken vaak van 8:30 tot 13:30 uur en van 
16:30 tot 20:00 uur. Door de Europese regelgeving kan dit nog moeilijk gedaan worden in 
de grote steden. Maar in kleine dorpjes zoals Alzira kan dat dus wel, ik zag vaak dat het 
leven rond 14:00 uur in de middag stilviel en pas vanaf 20:00 uur de terrasjes langzaam 
weer vol liepen. 

Delwen, 
Design 

 Ik heb verschillende dingen geleerd. Ik heb op mijn werk vertalingen in excel moeten doen, 
dus ik heb mijn Engels, Frans en Spaans kunnen oefenen. Ik heb ook in excel de aan- en 
verkopen per trimester gedaan per land, categorie, product... en die dan in een 
cirkeldiagram of grafiek gezet. 

Robin, 
Administratie 

 Ik heb geleerd om je niet te snel druk te maken om iet,s en dingen los te laten. Ook heb ik 
mensen leren kennen die ik normaal niet zou ontmoet hebben. 

Helena, 
Administratie 

 Ik heb niet veel geleerd, want bij hun is het heel anders dan bij ons op school. Ze wisten 
daar ook niet wat ze van ons konden verwachten, en ook daardoor heb ik niet veel 
geleerd. 

Lisa, Haarzorg 

 Hoe alles in zijn werk gaat daar, en dat je ook veel kunt communiceren met anderen door 
gebaren te gebruiken - zelfs al spreek je hun taal niet. 

Mathias, 
Verkoop 
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4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt 
meegemaakt en/of geleerd?  
 Het interessantste en leukste dat ik heb geleerd vond ik toch wel: wanneer ik de 

producten in het systeem moest plaatsen met het aantal en de prijzen, en ook wanneer 
ik de facturen die via VISA gebeurden in het systeem moest plaatsen, zoeken, …  En het 
leukste vond ik dat mijn baas me na een tijd zo goed vertrouwde, dat ze me mijn gang 
liet gaan, en ook met belangrijke bedragen liet werken, zonder het altijd te willen 
checken. Na een tijd zat mijn baas aan de andere kant van het bureau, en kon ze dus 
niet meekijken, maar ze vertrouwde er wel op dat ik alles goed en juist deed. Dat was 
wel echt mooi om te beleven! 

Rayan, 
Administratie 

 Dat ik heb mogen werken met een hele leuke groep mensen, waarmee je niet dagelijks 
werkt en dat je van alles en nog wat kan doen met hen. Vooral samen lachen en 
werken. 

Sheyen, Zorg 

 Het interessantste gerecht dat ik heb geleerd was de Spaanse hamkroket. Fatou, HORECA 

 De activiteiten doen met de bewoners. Naomi, Zorg 

 Dat ik effectief met die leerlingen mocht communiceren en hun documenten mocht 
maken en bezorgen. 

Jessica, 
Administratie 

 Toen ik was gaan wandelen met één van mijn collega’s om de bergen te zien, met heel 
veel sneeuw en watervallen. En ik vond het ook leuk dat ik iemand (met beperking) heb 
geholpen met zeep maken. 
 
  

Remelda, Zorg 
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 Het leukste vond ik samenwerken met anderstalige collega’s en zorgvragers. Mijn 
collega waarmee ik werkte leerde mij Spaanse woorden die ik zeker moest kennen daar 
op de werkvloer, zodat ik ze toch een beetje kon begrijpen. Andersom leerde ik haar 
ook een paar Engelse woorden. Ik vond het ook heel erg leuk hoe vriendelijk en open 
iedereen daar op mijn stage was. De zorgvragers konden natuurlijk alleen maar Spaans, 
maar toch deden zij - maar ook ik - ons best om mekaar te begrijpen. Ik vond het wel 
heel interessant dat de mensen in Spanje pas om 21:00 avondeten: dit is voor ons 
namelijk heel erg laat. 

Romanilsa, Zorg 

 Het ontwerpen van de brochures. We moesten een brochure maken en diezelfde 
brochure ook in 6 verschillende talen vertalen. Ik vond dat heel leuk, omdat we zowel 
illustrator als Indesign als photoshop moesten gebruiken. 

Kaito, Design 

 Het leukste was dat ik deelnam aan een Europees project, één van de grootste 
projecten van het bedrijf. De brochure en poster die wij hebben gemaakt worden 
effectief gebruikt in verschillende landen zoals: Spanje, Bulgarije, Frankrijk, Polen , 
Oostenrijk,… 

Delwen, Design 

 Het leukste dat ik heb gedaan op mijn werk is toch in excel de aan- en verkopen per 
trimester doen per land ,categorie, product.. . In het begin was het even zoeken want 
de computer en het excelprogramma stonden in het Spaans, dus wist ik niet goed wat 
alles betekende. Ze hebben er ook andere toetsenborden, maar na een paar dagen 
geraakte ik er al gewend aan. 

Robin, 
Administratie 

 Naar het einde toe begonnen collega's spontaan met mij een babbel, en toonden ze 
echt interesse naar mij toe, ook al was de taalbarrière best groot. Ze begonnen ook 
meer en meer spontaan uit te leggen hoe het bedrijf in detail werkte en waarvoor mijn 
taken diende. 

Helena, 
Administratie 

 Dat er iemand in de kapperszaak kwam met NEPhaar. Lisa, Haarzorg 

 Hoe en waar je de alarmen daar bevestigt, want dit is anders als bij ons. Mathias, 
Verkoop 
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5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?  
 Het leukste was dat we helemaal alleen waren, zonder leerkrachten of ouders. Rayan, Administratie 

 Het leukste was dat ze op alle soorten manier met mij gingen communiceren, en dat 
ze me vanalles over hun stad en cultuur wilden leren (zodat ik die voor altijd kan 
blijven herinneren). 

Sheyen, Zorg 

 Het leukste van mijn stage-ervaring was de natuur. Fatou, HORECA 

 De sfeer vond ik daar echt zo leuk. De collega's geven daar zoveel liefde aan de 
ouderen, alsof het hun eigen ouders zijn. 

Naomi, Zorg 

 Mijn collega’s, die waren zeer vriendelijk en legden het uit in het Spaans en niet 
Catalaans. Hoewel ik ook collega’s had die Catalaans spraken tegen mij, waardoor ik 
er nu hier en daar iets van begrijp. 

Jessica, 
Administratie 

 Hun taal vond ik interessant. Ik heb piano gespeeld met één van die bewoners, en 
met hen gecommuniceerd. Een enkele keer verstond ik hen totaal niet.  

Remelda, Zorg 

 Mijn leukste ervaring hier was dat ik elke dag weer complimenten kreeg van de 
zorgvragers; dat maakte m'n stage elke dag weer beter. Ze zeiden dan tegen mij 
“ella és bonica“ dat wil zeggen “ zij is mooi”. Ook vond ik gymnastiek 1 van de 
leukste momenten van de dag. Mijn afscheid daar was ook echt geweldig: de 
zorgvragers waarmee ik elke dag een soort van babbeltje mee kon voeren hebben 
me mooi netjes gegroet, en de collega’s waarmee ik heel close was tijdens die 
periode hebben me een hele dikke knuffel gegeven die ik nooit meer ga vergeten. Ze 
vonden het zo jammer dat ik al wegging, want ze vonden het fijn om mij daar te 
hebben. Ik heb ook voor de eerste keer met een bejaarde persoon met dwerggroei 
mogen werken. Dit was heel interessant om te zien en mee te maken. Ik dacht dat - 
omdat de mensen met dwerggroei zo klein zijn - je ze gemakkelijk kan optillen en 
verplaatsen. Dit is helemaal niet waar: ze hebben namelijk toch wel echt wat 
gewicht. Ik heb haar mogen helpen optillen en ik vond dit echt leuk om te hebben 
mogen proberen. 

Romanilsa, Zorg 

              
 Persoonlijk vind ik dat het leukste altijd is: nieuwe mensen leren kennen en ermee 

praten. Ik heb zowel op de werkvloer als in het privéleven daar nieuwe mensen 
leren kennen, wat ik fantastisch vind. 

Kaito, Design 

 Ik zal nooit vergeten dat ik mijn 18de verjaardag gevierd heb met collega’s in Spanje. 
We zijn gaan bowlen en het was zeker een dag om niet te vergeten. 

Delwen, Design 
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 Het leukste aan mijn stage-ervaring waren 2 dingen: (1) De manier hoe iedereen er 
met elkaar omging vond ik fijn, ze deden niet allemaal formeel tegen elkaar, maar 
meer alsof ze een grote familie waren en goede vrienden, wat de sfeer in het bedrijf 
veel leuker maakt; (2) Elke vrijdagmiddag aten we samen aan tafel verschillende 
hapjes en praatten we met elkaar over vanalles. 

Robin, Administratie 

 Het leukste aan de hele stage-ervaring was dat ik in het begin het gevoel had dat ik 
zeer nutteloos was in het bedrijf, maar na een tijdje werd dit het tegenovergestelde. 
De laatste dag zeiden ze niet "goodbye" maar "see you later". Ze vertelde ons dat 
we later altijd welkom waren om te komen werken bij hen. 

Helena, 
Administratie 

 Die met haar nephaar was het meest interessant. Lisa, Haarzorg 

 Het communiceren met elkaar. Mathias, Verkoop 

 

 
 
6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?  
 Het bleek allemaal beter dan dat ik had gedacht! Mijn stageplaats heeft me met open 

armen en heeeel veel liefde ontvangen, ik had eerlijk gezegd nog nooit zo vriendelijke 
mensen gezien. Er werd elke middag ook samen gegeten en het was precies dat ik 
echt in de familie zat. Echte top mensen! Zeker 2 weken om niet te vergeten. 

Rayan, 
Administratie 

 Positief. Ze zijn werkelijkheid geworden: ik heb veel mogen leren en zelf kunnen 
meemaken. 

Sheyen, Zorg 

 Mijn verwachtingen zijn uitgekomen: ik heb veel Spaanse gerechten geleerd, en ik heb 
veel geleerd over de Spaanse cultuur. 

Fatou, HORECA 

 Ze hebben mij veel kunnen bijleren over activiteiten organiseren voor/met de 
bewoners, en ik heb hen over de technieken in België kunnen leren. 

Naomi, Zorg 



                                                                                                               
 

10 
 

 Ik had elke dag iets te leren op mijn stagebedrijf, en buiten mijn stageplek ook. Ik 
vond het gewoon heel leuk! 

Jessica, 
Administratie 

 Dat ik enthousiast was, dat ik was geïnteresseerd, dat ik een goede attitude heb en 
ook positief was over alles. 

Remelda, Zorg 

 Nou de eerste dag toen ik stage kwam lopen dacht al gelijk: "wat is dit nou?" Ik kwam 
er snel achter dat het net een kinderdagverblijf is, maar dan voor bejaarden. Ik had 
verwacht dat ik net als in België de hele tijd bezig zou zijn met werken, maar dit was 
helaas niet zo: ik hou er namelijk van om bezig te zijn. Ik hou niet van stilstaan of 
stilzitten op het werk, maar er viel ook niet veel te doen. De mensen van Tarragona 
spraken geen tot heel weinig Engels, dat had ik dus helemaal niet verwacht, en 
sommige werden dan boos omdat ik geen Spaans sprak of konden het niet verdragen, 
terwijl Engels een wereldtaal is. Mijn verwachting over de technieken werden als volgt 
ingevuld: het is nog heel ouderwets, de zorgverleners werken niet ergonomisch en ze 
kennen bepaalde technieken niet om de zorgvrager op de juiste manier te helpen, 
bijvoorbeeld bij het helpen opstaan. 

Romanilsa, Zorg 

 Ze werden goed ingevuld. Enkel op grafisch vlak heb ik niet zo veel bijgeleerd; in het 
bedrijf zelf waren er weinig grafische ontwerpers aanwezig. 

Kaito, Design 

 Ik was helemaal niet nerveus, ik voelde me verwelkomd. Ik heb samen met een 
collega mee gewerkt aan een Europees project, waarbij ik leerde om met andere 
technieken te werken en zag hoe een bedrijf functioneert wanneer er een drukke dag 
is. 

Delwen, Design 

 Deze buitenlandse stage heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan en meer zelfs. Ik 
vond het heel leuk om zelfstandig te zijn voor een bepaalde tijd, en het werken in The 
Brand Company vond ik ook heel leuk en zeer leerrijk, want ik heb geleerd dat - 
wanneer je een eigen bedrijf hebt - er eigenlijk veel meer bij komt kijken dan dat je 
denkt. 

Robin, 
Administratie 

 In het begin werden mijn verwachtingen niet goed ingevuld, aangezien ik had 
verwacht dat ik super veel Engels ging spreken in het bedrijf, maar in mijn afdeling 
konden ze amper Engels. Later veranderde dit. Doordat ik soms initiatief begon te 
nemen, begonnen zij ook meer moeite te doen en begon de communicatie veel beter 
te lukken. Ook ben ik paar keer met collega's uit geweestn en heb ik daarmee veel 
Engels gesproken. 
Op vlak van mijn studies zijn mijn verwachtingen wel direct ingevuld. Ik zag hoe de 
wereld van mijn studies in elkaar zat. 

Helena, 
Administratie 

 Ze hadden niet verwacht dat ik wél alles kon. Lisa, Haarzorg 

 Door alles wat ik geleerd heb. Mathias, Verkoop 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
 Jazeker, heel erg graag zelfs. Ik vond het hier zo leuk en interessant. Ik heb alleen maar 

vriendelijke mensen leren kennen. 
Rayan, 
Administratie 

 Zeker en vast . Het is een fantastische en leerrijke ervaring met van alles en nog wat . Sheyen, Zorg 

 Ja, Ik zou graag andere culturen ontdekken en nieuwe culinaire gerechten klaar maken. Fatou, HORECA 

 Ja, omdat dit echt leuk is om nieuwe culturen, mensen, omgevingen te leren kennen. Naomi, Zorg 

 JA, niet alleen is dit leerrijk, maar je kan een land en een stad ontdekken. Je kan 2 
weken lang hun cultuur meemaken. Het laat je ook groeien als persoon zelf. 

Jessica, 
Administratie 

 Jaa graag, omdat ik het leuk vind om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe 
ervaringen te beleven. 

Remelda, Zorg 

 Ik zou zeker nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen omdat dit echt een 
leuke, leerrijke ervaring is om nooit meer te vergeten. 

Romanilsa, Zorg 

 Heel graag, deze mogelijkheden zijn heel leuk en spannend om mee te maken, je leert 
er ook veel bij, en zoals ik al eerder heb gezegd: je leert veel nieuwe mensen kennen. 

Kaito, Design 

 Ja, want zo bouw je meer ervaring op voor jezelf. Het aanpassen aan een andere 
cultuur, de talenkennis en je werkvermogen. 

Delwen, Design 

 In de toekomst zou ik sowieso nog eens aan een buitenlandse stage willen deelnemen, 
aangezien het een kei leuke ervaring is die je niet zal vergeten, je leert nieuwe mensen 
kennen en je doet werkervaringen op. 

Robin, 
Administratie 

 Ja zeker! Ik heb veel bijgeleerd op een korte periode en ik heb voornamelijk zeer veel 
mooie herinneringen gemaakt die niemand meer kan afpakken. Ik heb ook met mensen 
gesproken die zelf op een soort Erasmus stage waren voor een veel langere tijd. Met 
die gesprekken heb ik nog meer zin gekregen om iets gelijkaardig opnieuw te doen! 

Helena, 
Administratie 

 Ja, denk het wel. Lisa, Haarzorg 

 Ja, want dit zijn allemaal unieke ervaringen. Mathias, 
Verkoop 
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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?   
 Ben je nieuwsgierig hoe ze in het buitenland te werk gaan in hetgene wat jouw 

interesseert? Dan zou ik ErasDu zeker aanraden. 2 weken naar het buitenland met 
heel veel leerrijke momenten en vreugde. 

Rayan, 
Administratie 

 Neem grote kansen als deze vooral aan. Leer van andere (landen, culturen ), neem 
grote verantwoordelijkheden zelf op, ga voor nieuwe uitdagingen in je leven. Neem 
gewoon deze grote kans aan, en krijg vooral mooie herinneringen en leuke 
ervaringen. 

Sheyen, Zorg 

 Ik wil graag dat andere mensen ook de ervaring hebben. Want het helpt je om een 
andere cultuur mee te maken, het helpt je ook groeien als persoon en je kunt dingen 
doen of zien die je nog nooit eerder hebt gedaan of gezien. 

Fatou, HORECA 

 Ik ben niet goed in een tekstje, maar ik zou zeggen: probeer het en laat het op je 
afkomen. Leer nieuwe dingen kennen, leer nieuwe omgevingen kennen. 

Naomi, Zorg 

 Je leeft toch maar een keer en als je zo een kans krijgt, waarom die laten liggen? 
Geniet ervan; zo’n kans krijg je misschien maar 1 keer in je leven! Niet alleen krijg je 
de kans om in het buitenland je stage te doen, maar ook om een land te verkennen. Ik 
zou zeggen: als je deze kans krijgt - ook al is dat de kleinste kans die je hebt - waag het 
en wie weet kan jij een stage doen in het buitenland. 

Jessica, 
Administratie 

 Het is een nieuwe ervaring, ik dacht dat ik niet dat ik met mensen met een beperking 
zou kunnen werken, maar het is me gelukt. Ze waren kei vriendelijk, hun activiteiten 
waren super cool en het zijn echt lieve mensen. Je leert heel veel dingen. 

Remelda, Zorg 

 Krijg je de kans om deel te nemen aan een buitenlandse stage, aarzel niet en schrijf je 
gelijk in om deel te nemen. Dit is een kans die je niet zomaar elke keer krijgt, dus grijp 
je kans meteen. Het is een super leuke en leerrijke ervaring om ooit in je leven mee te 
mogen maken. 

Romanilsa, Zorg 

 Als je op zoek bent naar een spannende, nieuwe uitdaging zou je zeker is mee moeten 
doen aan een buitenlandse stage. Je leert er nieuwe vaardigheden en nieuwe 
vrienden kennen, het is echt geweldig. Als je problemen hebt met talen is het ook 
zeker een aanrader; je leert de taal veel gemakkelijker als je omringt bent met 
mensen van die taal. 

Kaito, Design 

 Internationale stage is niet alleen hard werken; je leert nieuwe mensen en culturen 
kennen. Het is een beleving die je maar één keer in je leven meemaakt. Omdat ik in 
een grafische sector werkte kreeg ik een positieve instelling over hoe het zou 
verderlopen na mijn studies in de grafische afdeling. Dus daarom is dit zeker een kans 
die je niet moet laten liggen. 

Delwen, Design 

 Heb je altijd al eens zin gehad om te genieten, nieuwe en unieke werkervaringen op te 
doen in een land in Europa? Dan raad ik je aan om deel te nemen aan het ErasDu 
project; hierbij ga je 2 weken in het buitenland op stage en maak je leerrijke en fijne 
momenten mee. 

Robin, 
Administratie 

 Een unieke kans, je weet niet naar waar je naar toe gaat maar uiteindelijk overtreft 
het je stoutste verwachtingen! 

Helena, 
Administratie 

 Leer ook hoe andere het doen. Lisa, Haarzorg 

 Ik zou dit zeker doen, want het is iets wat niet word aangeboden in veel scholen. En 
het is zeer interessant. 

Mathias, Verkoop 
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?  
 Het waren 15 dagen om nooit te vergeten, en ik wil jullie heel erg bedanken voor 

deze unieke kans! 
Rayan, Administratie 

 In het begin was ik wel heel erg bang en benieuwd, maar naarmate je jezelf open 
gaat stellen leer je heel veel . 

Sheyen, Zorg 

 Ik zou willen zeggen dat ik een geweldige ervaring in Spanje heb gehad. Fatou, HORECA 

 Ik vond het echt 2 leuke weken, het heeft echt goed gedaan om in een andere 
omgeving te zitten en te kunnen leren van andere landen. 

Naomi, Zorg 

 Hartelijk bedankt voor deze unieke kans! Jessica, 
Administratie 

 Het eten van de school waar ik logeerde was heel lekker. Maar waar ik werkte vond 
ikhet eten  niet lekker, maar ik at het wel om respect te tonen. 

Remelda, Zorg 

 Ik wil nog even kwijt dat het beter zou zijn dat jullie de volgende keer (als het 
mogelijk is) een stageplaats te vinden waar zeker 1 iemand op het werkvloer Engels 
spreekt want anders wordt het een beetje moeilijk voor bepaalde leerlingen. Voor 
de rest heb ik echt genoten van deze ervaring en ben ik jullie echt dankbaar dat jullie 
mij deze kans hebben gegeven. Ik heb geen enkel moment van dit hele avontuur 
spijt gehad dat ik me had ingeschreven. 

Romanilsa, Zorg 

 Ik wil nog enkel een danku zeggen voor deze ervaring en alle moeite die de mensen 
achter de schermen ook hebben gedaan. 

Kaito, Design 

 Dat ik meer het gevoel had dat ik op vakantie was dan dat ik ging werken. Het was 
één van de tofste twee weken die ik voor geen goud zou gemist willen hebben. 

Delwen, Design 

 Het waren 15 dagen om nooit te vergeten, en ik wil jullie bedanken om ons de kans 
te geven voor deze unieke ervaring. 

Robin, Administratie 

 Onze groep kwam goed overeen en Filip, onze reisbegeleider maakte daar deel uit. 
Door hen is deze stage extra geweldig geworden! We hebben veel afgelachen, 
bijgeleerd van elkaar en elkaar zin gegeven in het leven. 

Helena, 
Administratie 

 Dat het wel een leuke kans was om te doen. Lisa, Haarzorg 

 Wees creatief met je verblijfplaats. Mathias, Verkoop 

 
Videolinken  
https://youtu.be/e6AFNo8clLM  

Rayan, Administratie, Barcelona 
https://youtu.be/ZScjul0LEFM  

Sheyen en Remalda, Zorg, Benasque 
https://youtu.be/AhKNFFe7PSQ  

Naomi, Zorg, Tarragona 
https://youtu.be/sIFRJZ6rwFU  

Jessica, Administratie, Barcelona 
https://youtu.be/xW7Kwl3uI6s  

Romanilsa, Zorg, Tarragona 
https://youtu.be/rYAQ08yv9Hc  

Robin, Administratie, Barcelona 
https://youtu.be/Pw8DnqbTjkY  

Lisa, Haarzorg, Barcelona 
https://youtu.be/WSzk39cqc3g  

Mathias, Verkoop, Barcelona 
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