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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Voorjaar 2019 

Frankrijk 

 

 

5 jongeren uit diverse opleidingen van SPECTRUM school, GOTALENT en CLW Turnhout liepen een 

buitenlandse werkstage in Arras, Portugal. URMA was de buitenlandse partner voor dit luik. De 

studenten werkten in de Horeca en Sport. Ze verbleven in een appartement. 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  

• Eerst en vooral omdat ik deze kans aangeboden kreeg. Een kans zoals deze krijg ik waarschijnlijk 

nooit meer dus greep ik ze met 2 handen vast. (Milo, Assistent sportleerkracht) 

•  Ik zag deze ervaring meer als een uitdaging om mijn grenzen te 

bestrijden. (Bilal, Hulpkok) 

• Ik denk dat het persoonlijk wel een mooie, leerrijke kans is die we met 

open armen moeten grijpen. Het is niet dat je elke week de kans krijgt om in een 

ander land te gaan lesgeven/stagelopen. (Brent, Assistent sportleerkracht) 

• Ik hou ervan om nieuwe keukens te ontdekken. Ik ben daarom ook 

meegegaan naar Italië, vorig jaar. En doordat ik in Italië veel geleerd had, wilde ik 

dit jaar ook nog eens mee. (Human, Hulpkok) 

• Ik heb vorig jaar het genoegen gehad om ook met ErasDu in een land te 

gaan werken - dat was Italië - en dat was heel leuk. Ik vond de Italiaanse keuken 

heel lekker, en ik had er heel veel geleerd. Daarom dat ik dit jaar naar een ander 

land wou, om die keuken daar te proeven. (Christiaan, Hulpkok) 

 

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

• Ik was vooral heel benieuwd naar de relatie tussen de leerkrachten en de leerlingen. Voor de rest 

wou ik vooral de manier van lesgeven bestuderen en meenemen naar België. (Milo, Assistent 

sportleerkracht) 

• Ik had verwacht dat ik meer zou bijleren van de Franse keuken en gerechten. Het meest wat ik 

wou bijleren was de basis van de warme kant en de koude kant. (Bilal, Hulpkok) 

• Mijn doel was toch om mijn Frans een beetje bij te leren en ook de manier van lesgeven, omgaan 

met de leerlingen. (Brent, Assistent sportleerkracht) 

• Nieuwe gerechten. De werkwijze in de keuken, en een beetje Frans bijleren. (Human, Hulpkok) 

• Ja, de woorden “de Franse keuken” had ik al een paar keer gehoord, en ik wou het met mijn eigen 

ogen eens meemaken. (Christiaan, Hulpkok) 

 

3. Wat heb je geleerd?  

• Op mijn stage heb ik zeer veel bijgeleerd over de manier van lesgeven, maar 

buiten mijn stage heb ik 2 weken zelfstandig moeten leven en dat was voor 

mij even interessant dan de stage. (Milo, Assistent sportleerkracht) 

• Koken, pellen, snijden. De service meedraaien. Het klaarmaken van hapjes. 

Het klaarmaken van mousseline en het berijden van vis en vlees. Ondanks 

dat ik geen Frans kan spreken, vind ik toch dat ik met de anderen in 

contact kon komen. Ik had verwacht dat het moeilijker zou zijn, maar ik 

vond het wel meevallen. Mijn Franse collega's hebben mij met heel wat 

dingen geholpen en door hun volgde ik mee met wat er moest gebeuren in 

het  restaurant. (Bilal, Hulpkok) 

• Mijn Frans is er beter op geworden. Ik heb bepaalde sporttermen in het 

Frans geleerd. Het verschil in lesgeven in België en Frankrijk! (Brent, 

Assistent sportleerkracht) 

• Ik heb geleerd dat ze in de Franse keukens heel goed georganiseerd zijn en 

voor elk gerecht een andere kok hebben (elk persoon is gespecialiseerd in 
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zijn post).    Ik heb mijn Frans ook een beetje hierbij verbeterd, en ben meer 

zelf  standiger geworden. (Human, Hulpkok) 

• Mijn taalvaardige skills in het Frans zijn beter geworden, en ik vind het nu 

ook minder erg om iets te vragen, bv. op straat aan mensen - wat ik 

daarvoor niet zo graag deed. Maar nu vind ik het niet meer erg: ik heb 

mijn plan leren trekken daar en dat was ook leuk. (Christiaan, Hulpkok) 

 

4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt 

meegemaakt en/of geleerd? 

• De laatste dag hadden we een “cours contre la faim”. De leerlingen van het 

5ejaar gingen 1 uur lang rondjes lopen op een 700meter lang parcours en 

elke ronde deed er een sponsor naar keuze een budget naar keuze in de 

groepspot. Hierbij hebben wij als Lo leerkrachten ook bijgedragen door de 

leerlingen te motiveren en af en toe zelf ook mee te lopen. 1 Leerling heeft 

individueel 90 euro ingezameld! (Milo, Assistent sportleerkracht) 

• Het interessantste vond ik hoe iedereen met elkaar omging en hoe alles te werk ging. (Bilal, 

Hulpkok) 

• Het begeleiden van een rugby wedstrijd. Het was vol met sfeer, ik zat direct goed in de groep… 

(Brent, Assistent sportleerkracht) 

• Ze vertrouwden me zeer goed, dus ik heb veel mogen doen. Ik vond alles leuk: de sfeer, de keuken, 

de gerechten. Als ik nog eens zo een kans zou krijgen, zal ik die zeker nemen. (Human, Hulpkok) 

• Ik heb heel veel geleerd op mijn werkplaats, maar het leukste was toch wel het leren om prachtige 

desserten te maken. (Christiaan, Hulpkok) 

 

5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 

• Het leukste was zeker en vast de interactie met de studenten. Voor hun was het ook eens iets 

anders om een buitenlandse stagiair te krijgen die mee plezier maakt. (Milo, Assistent 

sportleerkracht) 

• Ik vond het tof om onbekende gerechten te maken en heb er zeker iets van geleerd. Op mijn stage 

zelf heb ik heel wat nieuwe mensen leren kennen waarmee ik nog contact heb. Het leukste vond ik 

dat ik nieuwe mensen heb leren kennen, namelijk mijn kamergenoten. Samen met hun heb ik heel 

wat dingen ervaren. (Bilal, Hulpkok) 

• Het zelf mogen lesgeven. (Brent, Assistent 

sportleerkracht) 

• Het was gezellig, soms moeilijk voor de taal, 

maar dat is het leukste aan zo een stage dat je 

zelfstandig kunt zijn en je plan kunt trekken. 

(Human, Hulpkok) 

• Ik vond het samenleven met de 2 andere 

jongeren leuk, het gaf me ook wat 

zelfstandigheid en leerde me hoe ik dat in de 

toekomst kan aanpakken. (Christiaan, Hulpkok) 
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6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld? 

• Ik was benieuwd naar de Leerling-Leerkracht relatie en deze 

is zo anders dan in België! Hier zijn ze zo close met elkaar maar 

toch stralen ze hun autoriteit uit. Er worden veel grapjes gemaakt 

maar iedereen kent exact de grens en de lessen verlopen heel erg 

vlot. (Milo, Assistent sportleerkracht) 

•  Ik heb inderdaad heel wat dingen bijgeleerd over de Franse 

keuken. Ik vind ook dat ik voldoende heb bijgeleerd over de warme 

en de koude kant van de keuken en kan nu zeker beter te werk 

gegaan bij het huidige restaurant waar ik werk. (Bilal, Hulpkok) 

• Goed, men was heel enthousiast toen ik aankwam: ze 

hadden er een goed gevoel bij! (Brent, Assistent sportleerkracht) 

• Alles was zoals ik had gehoopt, zelfs beter. (Human, Hulpkok) 

• Ja, de woorden zijn waar: het is een heel andere keuken dan 

die van hier in België. Andere normen, andere technieken, wat ook 

leuk was. Daardoor vond ik het leuk om zoveel bij te leren. 

(Christiaan, Hulpkok) 

 

7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 

• Zeker en vast! Maar dan zou ik graag naar een ander land gaan en toch ergens waar ze de Engels 

spreken. Het Frans was het enige probleem want als je iets wou zeggen dan moest je echt je best 

doen en de leerlingen verstonden ook niet altijd alles wat ik wou zeggen. Ik zou zeker en vast een 

2e keer deelnemen aan een soortgelijke stage. (Milo, Assistent sportleerkracht) 

• Ik zou zeker nog in de toekomst deelnemen aan een buitenlandse stage, want ik heb er eerst en 

vooral heel wat van bijgeleerd: niet alleen nieuwe gerechten, maar ook omgaan met een andere 

cultuur en in een andere omgeving. (Bilal, Hulpkok) 

• Ik zou er geen 2 keer over moeten nadenken! JA! (Brent, Assistent sportleerkracht) 

• Zeker en vast wel - dit zijn grote kansen die je niet kunt laten vallen. (Human, Hulpkok) 

• Ik zou het zeker zien zitten, maar dit is jammer genoeg mijn laatste jaar in het onderwijs: tijd voor 

het werk. (Christiaan, Hulpkok) 

 

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

buitenlandse stage-ervaring?  

• Zin om betaald te worden om 2 weken zelfstandig te 

leven en les te geven in een andere cultuur? Zeker en 

vast mee gaan met deze buitenlandse stage! Een unieke 

ervaring en een zeer groot budget. Ik heb alleszins geen 

spijt van de reis en zou direct nogmaals meegaan! (Milo, 

Assistent sportleerkracht)  

• Met een buitenlandse stage leer je eerst en vooral heel 

wat dingen bij en maak je ook kennis met nieuwe 

mensen. Je moet het zien als een opportuniteit voor uw 

toekomst en voor het ontwikkelen van uw talenten. 

(Bilal, Hulpkok) 
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• Ik zou het mensen aanraden die zich graag nog wat meer willen ont  

wikkelen. Hiervoor kun je dan het best naar een ander land gaan, zo 

kan je jouw verborgen talenten en kennis ontdekken. (Brent, 

Assistent sportleerkracht) 

• Dat dit project een super grote kans is voor iedereen die interesse 

heeft om nieuwe culturen te kennen. Je maakt er zelfs nieuwe 

vrienden. Nieuwe omgeving. Je leert zelfstandig zijn. Een super 

aanrader en ik wil hier bij Erasmus bedanken en Ben om dit voor mij 

mogelijk te maken. (Human, Hulpkok) 

• Hey heb jij zin om veel bij te leren in een ander land? Hoe alles daar 

gemaakt wordt, hoe de cultuur is? Met ErasDu is dat allemaal 

mogelijk, en het is gewoon ook een super toffe ervaring en mooi om 

mee te nemen voor later. (Christiaan, Hulpkok) 

 

9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 

• Niets specifiek. Dank u wel voor deze grote kans! Het was en zeer toffe en unieke ervaring. (Milo, 

Assistent sportleerkracht) 

• Niets (Bilal, Hulpkok) 

• Ik ben zeer blij dat ik dit avontuur heb mogen doen en zal zeker niet twijfelen om het nog eens te 

herhalen. (Brent, Assistent sportleerkracht) 

• Ik kijk al uit naar een andere stage plek, dank u wel om deze kans aan mij nogmaals te geven. 2x 

een super stage gehad. (Human, Hulpkok) 

• Ik vond het heel leuk dat ik deze ervaring heb mogen meemaken - zelfs 2 keer - en ben er zeer 

dankbaar voor. (Christiaan, Hulpkok) 

 

 


