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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Spanje - Voorjaar 2022 

  

 

 

 

 

13 leerlingen uit opleidingen “Bouw”, “Tuinbouw”, “Zorg”, “Lichaamsverzorging”, “Grafisch Design”, 
“Administratie”, “Verkoop” en “Automechanica” van Spectrumschool (Deurne), VTI Oostende, Sint-Cordula 
(Schoten), ZAVO (Zaventem), AVANT (Antwerpen), PTI Kortrijk en CDO Noorderkempen (Turnhout) liepen 

een buitenlandse werkstage in Spanje, in de regio’s Barcelona-Tarragona, Benasque en Alzira. 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 

 Ik hou van reizen en het leek me ook een kans die ik niet kon laten vliegen, 
aangezien ik denk dat dit iets nieuws is in het middelbaar. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 Om een andere werkwijze te leren. Davy, Bouw 

 Voor de mooie ervaring. Tibo, Bouw 

 Ik wou graag een buitenlandse stage doen, omdat ik extra ervaring wou 
opdoen en wou bijleren in een bedrijf in een ander land. Ik wou graag zien 
hoe verschillend of hoe gelijk alles was in vergelijking met België. Was de 
manier waarop ze omgaan met klanten dezelfde of helemaal anders? 
Deden zij iets beter en kan ik dit meenemen in een toekomstige job? Deden 
ze het hele proces op een andere manier of op een gelijkaardige wijze? Dit 
waren vragen waar ik graag een antwoord op had willen vinden, zodat ik 
nieuwe ideeën kon opdoen. 

Hasan, Kapper 

 Om op mijn eigen benen te leren staan, en te zien hoe het is in een ander 
land - en veel bij leren. 

Jaro, Auto 

 Ik wou zien hoe ze in andere landen omgaan met kinderen. Hoe hun cultuur 
verschilt met die van ons. 

Amy, Zorg 

 Ik wou iets bijleren. Ik zag het als een uitdaging om zelfstandiger te worden. Ashik, Administratie 

 Wou graag weten hoe het is om te werken in een ander land, nieuwe 
ervaringen mee maken en weten hoe het is om te werken in het Spaans - 
mijn moedertaal. En om te leren zelfstandig te zijn. 

Michelle, Zorg 

 Het leek me een super leuke ervaring om te doen, om nieuwe dingen te 
ontdekken en een nieuwe cultuur te zien. 

Selina, Zorg 

 Om ervaringen op te doen. Xander, Tuinbouw 

 Om een nieuwe ervaring op te doen. Brent, Tuinbouw 

 Omdat ik het een unieke kans vond, en ik wou al langer" Erasmus doen". Ana Sophia, Verkoop 

 Omdat ik hou van nieuwe ervaringen, en nieuwe dingen leren - buiten mijn 
comfort zone. 

Nouhaila, Administratie 
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2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 
 Ik wilde nieuwe dingen leren op de werkvloer en zien hoe het is om zelf te 

werken in een ander land, maar ook hoe zij werken. Ik wou ook mijn Spaans 
en mijn social skills verbeteren. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 De werkwijze van daar ervaren en andere mensen te leren kennen. Davy, Bouw 

 Ik wilde de Spaanse cultuur leren kennen - dat is gelukt. Maar de 
stageplaats was niet volgens mijn verwachting. 

Tibo, Bouw 

 Ik wou alles wat te maken had met de kapper sector leren zoals: knippen, 
kleuren, omgaan met klanten in een ander(e) land/taal, … 

Hasan, Kapper 

 Ik wou ze allebei, en dat is gelukt. Jaro, Auto 

 Ik wilde vooral leren hoe zij omgaan in het dagelijkse leven en hoe hun dag 
er uitziet. 

Amy, Zorg 

 Ik had verwacht dat ik taken ging krijgen die te maken zouden hebben met 
mijn onderwijsrichting. 

Ashik, Administratie 

 Meer zelfstandig zijn. Mijn Spaans een beetje verbeteren, en meer omgaan 
met de mensen - want in België doe ik logistiek in de Zorg, dus heb ik niet 
echt contact met de mensen. 

Michelle, Zorg 

 Ik wilde leren hoe ze daar werkten met bewoners en of het heel anders was 
dan in Vlaanderen. 

Selina, Zorg 

 Leren hoe ze in de Spaanse bergen tuinen onderhouden en aanleggen. Xander, Tuinbouw 

 Een andere taal bijleren, en werken. Brent, Tuinbouw 

 Ik wou leren om zelfstandiger te zijn en om mijzelf beter te leren kennen. Ana Sophia, Verkoop 

 Mijn verwachtingen waren eigenlijk niet zo hoog; ik wilde leren hoe ze 
werkten in een school, en verschillen tussen België en Spanje zien. Ik wou 
mijn Spaans verbeteren, en ik wou hun cultuur leren kennen. 

Nouhaila, Administratie 

 

 



                                                                                                               
 

4 
 

  
 
 
3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe? 
 Ja en nee. Ik heb nieuwe dingen geleerd op het werk en natuurlijk gezien 

hoe ze te werk gaan in Spanje, maar mijn Spaans verbeteren op 2 weken is 
moeilijk - ik denk dat je daar meer tijd voor nodig hebt. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 Ja, ik had een super groep. De monitoring was goed, en ik heb wat 
bijgeleerd. 

Davy, Bouw 

 Mijn verwachtingen werden niet compleet ingevuld, maar een deel van de 
verwachtingen wel. 

Tibo, Bouw 

 Jaa, ze hadden andere technieken en materialen dan die wij hebben. Hasan, Kapper 

 Ja: ik ben zelfstandig naar een ander land gegaan, en het was een ervaring 
die ik nooit ga vergeten. 

Jaro, Auto 

 Ja, ze hebben me alles laten zien: hoe ze daar werken en wat ze allemaal 
doen. 

Amy, Zorg 

 Nee, ik was meer spullen in elkaar aan het steken dan wat anders. Ashik, Administratie 

 Jazeker. Ik ben zeker zelfstandig geweest, mijn Spaans is beter en had veel 
meer contact met de mensen doordat ik zorgtaken deed. 

Michelle, Zorg 

 Ik heb hele mooie dingen gezien, maar mijn ervaring op stage was veel 
minder goed dan ik had verwacht. 

Selina, Zorg 

 Ja. Ik heb zeker dingen bijgeleerd die ze hier doen en in België niet, en 
omgekeerd ook. 

Xander, Tuinbouw 

 Ja en nee. Ik heb andere taal bijgeleerd, maar wou meer de aanleg van 
tuinen doen en geen onderhoud ervan - bij onderhoud valt er niets bij te 
leren. 

Brent, Tuinbouw 

 Ja. Alles was echt top: mijn stageplaats, mijn collega’s. Alles verliep perfect. Ana Sophia, Verkoop 

 Niet echt… Nouhaila, Administratie 
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4. Wat heb je geleerd?  
 Mijn collega heeft me wat tips gegeven over HTML en CSS en hoe ik 

webissues kan troubleshooten. Ik heb ook geleerd over veel verschillende 
culturen, aangezien ik in een flat zat met 3 meisjes. Eéntje van Rusland, één 
van Roemenië en één van Italië. Ook op de werkvloer had je volunteers die 
ook van verschillende plekken kwamen: met hen heb ik ook gesproken. Ik 
heb hun mijn perspectief gegeven over hoe we in Vlaanderen leven en heb 
hun wat uitgelegd over wat ErasDu eigenlijk was. Ik heb ook wat leren 
koken, al ging dat niet altijd even goed. Ik hen ook beetje meer geleerd hoe 
ik moet werken in team. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 Dat de mensen daar heel hoffelijk zijn en vriendelijk. Het werk moet daar 
niet zo rap, maar wel goed gedaan worden. 

Davy, Bouw 

 Een levensles - van blijven door te zetten en niet op te geven. Tibo, Bouw 

 Ik heb geleerd hoe ik rustig moet werken, en dat het begin altijd een beetje 
moeilijk is, en ik niet snel moet opgeven. 

Hasan, Kapper 

 Leren leven in een ander land /genieten van de vrije tijd, en zien hoe 
mensen er werken tegenover in België. 

Jaro, Auto 

 Ik heb geleerd dat ik voor mezelf kan opkomen, en dat iedereen uniek is op 
een speciale manier. 

Amy, Zorg 

 Ik heb geleerd dat ik voor een tijd alleen kan leven. En dat alle activiteiten 
die in het begin eng lijken, het proberen waard zijn. 

Ashik, Administratie 

 Ik heb zeker mezelf beter leren kennen: ik ben iemand met veel angsten en 
onzekerheden, en door deel te nemen aan Erasdu heb ik dat echt 
overwonnen. 

Michelle, Zorg 

 ik heb geleerd dat ik heel zelfstandig kan zijn, en manieren kan vinden om 
te communiceren. 

Selina, Zorg 

 Ik heb een beetje Spaans leren praten, de cultuur leren kennen, activiteiten 
bijgewoond die ze hier organiseren, en over het werk geleerd natuurlijk. 

Xander, Tuinbouw 

 Ik heb andere taal geleerd, de Spaanse manier van leven en werken aan het 
Spaanse tempo. 

Brent, Tuinbouw 

 Mijn Spaans is verbeterd, ik heb geleerd om meer zelfstandig te zijn. Ook 
heb ik mezelf beter leren kennen, in de zin van hoe ik reageer op dingen die 
gebeuren. 

Ana Sophia, Verkoop 

 Ik heb geleerd om op mijn eigen benen te staan en meer in mezelf te 
vertrouwen. 

Nouhaila, Administratie 
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5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt 
en/of geleerd? 
 Het interessantste dat ik geleerd heb was om web issues te troubleshooten, 

want ik ben steeds meer geïnteresseerd in web development en ik had 
toevallig naast me een collega die zijn laatste jaar studeerde en ook daar  
op ErasMus zat. Daardoor heb ik ook verder kunnen werken aan mijn 
website voor mijn jaaropdracht op school, want ik zat even vast. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 Het voetpad leggen met uitsparingen en diagonalen om het uit te laten 
komen. 

Davy, Bouw 

 Eigenlijk niets, want het was niet mijn stiel op de stage, dus heb ik niks 
bijgeleerd van mijn eigen stiel in België. 

Tibo, Bouw 

 Gewoon doen - zonder twijfelen. Hasan, Kapper 

 Zien hoe ze werken aan auto’s in een ander land. En de motor van de auto 
helemaal veranderen. 

Jaro, Auto 

 Hoe de kinderen van hun 1 jaar daar al Engels krijgen. Amy, Zorg 

 Ik vond mijn collega’s echt fantastisch: ze waren lief, aardig,… . Ze hebben 
mij echt geholpen wanneer ik problemen had. 

Ashik, Administratie 

 Ik doe logistiek in de Zorg, dus had ik wassen, mensen verplaatsen, op wc 
zetten nog nooit gedaan. Ik vond het zeker leuk om het daar te doen. 

Michelle, Zorg 

 Mee yoga doen, ’s ochtends, vond ik heel leuk. Selina, Zorg 

 Hoe ze hier een beregeningsinstallatie installeren. Xander, Tuinbouw 

 Watersystemen plaatsen en lachen met de collega's. Brent, Tuinbouw 

 Ik wist veel al en het meeste kon ik ook al. Misschien dat ik socialer ben 
geworden? 

Ana Sophia, Verkoop 

 Ik vond het heel leuk hoe zij met elkaar werkten en altijd positief waren: die 
sfeer was zalig. 

Nouhaila, Administratie 
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6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 
 Het feit dat ik mij zo snel thuis voelde, en hoe sociaal en aardig iedereen was 

en hoe snel ik zoveel mensen ontmoet hed en er ook vaak mee ging 
optrekken. Dit had ik totaal niet verwacht: ik dacht dat ik daar gewoon 2 
weken alleen zou zitten, terwijl ik meer deed met meer mensen dan ik in 
België zou doen. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 De toffe mensen daar; de natuur en cultuur. Davy, Bouw 

 Het leukste: de stad verkennen en het nachtleven ontdekken, maar ook de 
Spaanse manier van werken. 

Tibo, Bouw 

 Mijn collega's. Hasan, Kapper 

 Om in een nieuw gebied te werken en een vreemde taal te spreken en te 
leren. 

Jaro, Auto 

 Het contact met de collega’s: we sturen nog af en toe foto’s naar elkaar en 
vragen hoe het gaat. 

Amy, Zorg 

 Samen met vrienden Barcelona verkennen. Ashik, Administratie 

 De 2 weken zelfstandig wonen om te werken in een ander land. Michelle, Zorg 

 De mooie avondwandelingen die ik kon doen met Amy en Michelle. Selina, Zorg 

 Plezier maken met de collega's. Xander, Tuinbouw 

 De collega's en hun taal. Brent, Tuinbouw 

 Dat je dit nooit zal vergeten en dat het echt een unieke kans is!! En dat het 
je ook kan veranderen op persoonlijk vlak! 

Ana Sophia, Verkoop 

 ik vond hun taal (Catalaans) echt interessant. Nouhaila, Administratie 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
 Ja. De mensen die hier op ErasMus zitten hebben het me ook allemaal 

aangeraden en deze ervaring heeft me laten zien waarom dat een goed 
idee zou zijn! Dit is een goede voorbereiding op het echte leven. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 Jazeker. Het was echt een leuke ervaring om zeker nog eens te doen, en 
mensen aan te raden. 

Davy, Bouw 

 Ja, maar dan moet er meer communicatie zijn tussen de stageplaats en de 
leerling. 

Tibo, Bouw 

 Natuurlijk, ik zou niet eens twijfelen om het nogmaals te doen, omdat het 
kei leuk was. 

Hasan, Kapper 

 Ja, want ik vond het super fijn en heel interessant. Jaro, Auto 

 Ja, zeker: het is zo leerzaam. Amy, Zorg 

 Nee, deze stage-ervaring had zowel goede als slechte momenten. Ashik, Administratie 

 Zeker wel. Michelle, Zorg 

 Ik zou het nog wel eens willen doen: je ziet een heel nieuw deel van de 
wereld, en het is een kans dat je niet kunt laten liggen. 

Selina, Zorg 

 Ja, heel zeker. Het is zeer leerrijk en echt een mooie ervaring. Xander, Tuinbouw 

 Ja, omdat het interessant is om bij te leren. Brent, Tuinbouw 

 Ja, super graag. Het is echt een leuke ervaring, en je kan ook meer van 
andere culturen leren! 

Ana Sophia, Verkoop 

 Natuurlijk wel, ik ben altijd klaar voor nieuwe ervaringen. Nouhaila, Administratie 
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8. Zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring? Waarom? 
 Zeker, je wordt uit je comfortzone gehaald en dat is 100% wat ik iedereen 

aanraad, want dat is de enige manier om te groeien als een persoon. Het is 
ook een unieke ervaring, wat je pas achteraf beseft en niet ervoor. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 Ja, omdat dit iets is dat je niet altijd kan doen of de kans voor krijgt. Davy, Bouw 

 Ja, zou het zeker aanraden voor de ervaring die je opdoet en de levensles 
die je meemaakt. 

Tibo, Bouw 

 Jaa, zeker, zodat ze hun werk kunnen verbeteren en bijleren in een andere 
land. 

Hasan, Kapper 

 Ja, dat zou ik zeker doen, want het is een kans die uw leven verandert op 
een goede manier. 

Jaro, Auto 

 Ja, het is zeer leerzaam. Amy, Zorg 

 Ja, het is wel een interessante ervaring. Waaruit jij kan leren dat je veel 
meer kan dan dat je denkt. 

Ashik, Administratie 

 Zeker, Je leert super veel dingen bij en het is een ervaring om nooit te 
vergeten. 

Michelle, Zorg 

 ja, het is een top ervaring om jezelf en anderen te leren kennen, om samen 
te wonen en je kookkunsten te verbeteren, en om zelfstandig te leren zijn. 

Selina, Zorg 

 Ja, omdat je niet veel de kans krijg om dergelijke ervaring op te doen. Xander, Tuinbouw 

 Ja, je leert bij. Brent, Tuinbouw 

 Ja, omdat niet iedereen de kans krijgt en je gewoon open moet staan om 
dit te kunnen doen, zelfs al spreek je de taal niet. Je kan uiteindelijk alles 
leren; dus het is gewoon echt een leuke ervaring !! 

Ana Sophia, Verkoop 

 Ja, want ik vond dat een leuke ervaring. Nouhaila, Administratie 

  
9. Hoe zou je jouw buitenlandse stage-ervaring algemeen beoordelen? 
Schaal: 1 = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden  
Gemiddelde (op 7) 6,00 
Percentage 85,71 
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10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 
 Ik wil zeggen dat ik heel dankbaar ben voor deze ervaring, en dankbaar dat 

iedereen zo vriendelijk is geweest om met mij mee te willen naar bepaalde 
plekken en me met open armen te ontmoeten. Ik vind ook dat in IDEA ze 
me veel verantwoordelijkheid gegeven hebben, en dit had ik persoonlijk 
niet echt verwacht. 

Marc Anthony, Grafisch 
design 

 Dit was een super ervaring. Davy, Bouw 

 Niets. Tibo, Bouw 

 Top! Hasan, Kapper 

 Dat het echt de moeite was en dat ik het zo weer zou doen. Jaro, Auto 

 Ik was eerst aan het twijfelen om dit te doen omdat het echt niet mijn ding 
is, maar ik ben heel blij dat ik het toch gedaan heb. 

Amy, Zorg 

 Ik ben dankbaar voor deze ervaring. Ashik, Administratie 

 Je ziet me zeker terug. Michelle, Zorg 

 Ik vond onze Spaanse mentor helemaal niet leuk; ze zei dingen die ze niet 
na kwam, en zegt dingen in mijn evaluatie die helemaal niet waar zijn. ik 
ben daar eigenlijk heel boos om. 

Selina, Zorg 

 Dat alles goed geregeld was, dat het een leuke stageplaats is, en dat het 
eens iets anders was van Spanje - dat de meeste mensen kennen van strand 
en de zee, terwijl wij er in de bergen zaten. 

Xander, Tuinbouw 

 Het was leuk. Brent, Tuinbouw 

 Dat ik in het begin wat stress had omdat ik dacht dat ik alleen zou zijn, maar 
uiteindelijk is alles in orde gekomen :) 

Ana Sophia, Verkoop 

 Voordat je een woning boekt, moet je alles goed lezen, want het is niet 
altijd wat het soms lijkt. 

Nouhaila, Administratie 

  
Videolinken 
 https://youtu.be/akT956qhCCY  Hasan, Kapper 

 https://youtu.be/ewzsOWSXsQM  Ana Sophia, Verkoop 

 

 


