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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Voorjaar 2019 

Verenigd Koninkrijk 

 

 

11 jongeren uit diverse opleidingen van Zonnebos, GOTALENT, CLW TechniGO, CLW Turnhout en 

Busleyden Atheneum liepen een buitenlandse werkstage in en rond  Inverness, Schotland, Verenigd 

Koninkrijk. Cantraybridge College was de buitenlandse partner voor dit luik. De studenten werkten in 

de Horeca, Hout, Zorg, Sport, Administratie en Groen. Ze verbleven op diverse plaatsen. 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
• Ik nam persoonlijk  deel aan de stage om kennis en visie  van een 
ander land te kunnen opnemen en misschien later terug België te 
kunnen gebruiken op de een of andere manier. Ook omwille van het 
avontuurlijke aspect … Het reizen op u zelf in vreemd land en zelf de 
verantwoordelijkheid te krijgen gedurende heel de reis/stage, sprak mij 
enorm aan. (Sander, Assistent Sportleraar) 

• H et leek me interessant om eens te werken in een andere omgeving 
en hun manier van werken te leren kennen. Leerkrachten op school 
zeiden me dat het de moeite was. (Stef, Groenwerker) 

• Uit leergierigheid. (Keanu, Assistent Sportleraar) 

• Ik wilde graag ervaring opdoen in het buitenland en kijken hoe ze 
daar werken. Of ze andere kooktechnieken hebben, nieuwe recepten 
leren kennen, …  (Stijn, Fastfood Medewerker) 

• Omdat ik de cultuur wou opsnuiven, de Schotse gewoonten wou 
leren kennen, omdat ik eens wou ervaren hoe het eraan toe gaat in 

Schotse scholen, en hoe ze daar met sport omgingen. Schotland stond ook op mijn bucketlist, wat 
ik dankzij Erasmus eindelijk kan afvinken ;) (Jechonja, Assistent Sportleraar) 

• Ik had wel zin in een buitenlandse ervaring, want een vriend van mij had me verteld over zijn 
uitwisselingsproject. En hij zei dat “als ik zo iets kan doen, ik de kans moet grijpen”. (Robbe, 
Tuinman) 

• Ik wilde graag ervaring opdoen in het buitenland en kijken hoe ze daar werken. Welke machines en 
gereedschappen ze gebruiken, of ze op dezelfde manier werken als wij. (Ian, Schrijnwerker) 

• Om een nieuwe ervaring/omgeving te leren kennen. (Hervé, Kok)  

• Ik wou nieuwe dingen leren, nieuwe mensen leren kennen en meer werkervaring opbouwen. (Alan, 
Kantoor) 

• Ik reis heel graag en wou graag eens naar het Verenigd Koninkrijk gaan. (Mickey, Hovenier) 

• Ik wou ervaringen opdoen in verschillende culturen. (Sammy, Kleuterleider) 
 

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

• Ik had niet echt een verwachting van de stage, eerder had ik het 
gevoel van “laat het maar op mij afkomen en dan zelf zien hoe ik het 
verder doe” - daar dan verwijs ik weer naar het avontuurlijk aspect 
van de stage. Ik wou wel zien of ik sommige dingen die ik in België doe 
op mijn stages misschien kon veranderen naar dingen die ik op men 
buitenlandse stage heb geleerd. Zoals bv: hoe je al vroeg kunt beginnen 
met watergewenning van baby’s en peuters - iets wat we in België 
amper te zien krijgen… (Sander, Assistent Sportleraar) 

• Ik had niet echt verwachtingen omdat ik totaal niet wist wat me te 
wachten stond. (Stef, Groenwerker)  

• Ik wilde vooral bijleren over de werking van scholen in het buitenland. 
Ik was ook heel benieuwd naar de cultuur. (Keanu, Assistent 
Sportleraar) 
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• Andere kooktechnieken en recepten leren. Leren omgaan met 
andere gewoonten. Wat meer leren van de taal (Engels: durven 
spreken en woordenschat uitbreiden). (Stijn, Fastfood Medewerker) 

• Ik wilde eerst en vooral meemaken hoe het eraan toe ging in de 
school.  Nemen ze daar sport serieuzer dan hier in België? Zo ja, 
hoe gaat dat dan? Hoe zijn de accommodaties daar? Dat waren 
een paar van de vragen die ik had voor dat ik vertrok. Deze zijn 
ondertussen allemaal al ingevuld. Verder wilde ik ook de cultuur 
eens opsnuiven, de stad en natuur eens gaan verkennen, en 
natuurlijk het belangrijkste.. WHISKEY PROEVEN! We hebben een 
hele week zowel in de middelbare school (Millburn Academy) als in 
het sportcentrum (Inverness Leisure) meegedraaid, en het was een 
fantastische ervaring. (Jechonja, Assistent Sportleraar) 

• Ik wist niet goed wat te verwachten, Schotland was onbekend 
voor mij. Maar toen ik de tuin zag op internet, had ik wel gedacht 
om daar iets meer in te werken dan dat we gedaan hebben. Ik had ook gehoopt dat we iets 
dichter bij het centrum zouden zitten, of toch op zijn minst dichter bij een winkel. Maar al bij al 
was het een leuke ervaring. (Robbe, Tuinman)  

• Ik was zeer benieuwd naar de maataanduiding in Inch en hoe ze daar omgaan met de 
verschillende technieken. (Ian, Schrijnwerker) 

• Ik had niet echt verwachtingen. Ik wou vooral de Schotse keuken leren kennen. (Hervé, Kok) 

• Mijn verwachtingen waren vooral; nieuwe vaardigheden leren en mijn kennis uitbreiden. (Alan, 
Kantoor) 

• Ik verwachtte dat het heel leuk ging zijn, het is een hele ervaring/belevenis om dit te kunnen doen. 
(Mickey, Hovenier) 

• Ik verwachtte op alle vlakken bij te leren. Hoe ze hier de kinderen 
les gaven of hoe ze hier met kinderen omgingen die niet motorisch 
perfect in orde zijn. (Sammy, Kleuterleider) 
 
3. Wat heb je geleerd?  
• Ik heb vooral geleerd dat mensen in Schotland veel spontaner en 
vriendelijker zijn dan de gemiddelde Belg in België. En dat leerkrachten 
en sportbegeleiders in Schotland veel rapper het woord krijgen dan bij 
ons. Bv. Ikzelf heb in mijn schoolcarrière meer dan 15 verschillende 
sportleerkrachten gehad, maar kan er maar 1 opnoemen vanwaar ik zeg 
dat die weet hoe hij met kinderen /mensen omgaat binnen de 
sportwereld… Dus wil ik liever een voorbeeld nemen aan de Schotten op 
dat vlak dan aan de Belgen. Ik heb dus – in het kort - geleerd hoe je echt 
spontaan moet zijn tegenover vreemde mensen/kinderen/leerlingen. 
(Sander, Assistent Sportleraar) 

• Op beroepsvlak niet veel, buiten dan de manier van bladafval weg 
te doen (veel in een keer). Mijn Engels is er wel op vooruit gegaan. (Stef, 
Groenwerker) 
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• Ik heb veel bijgeleerd over de werking in de scholen. Mijn Engels is vlotter. 
De manier waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan heeft heel 
veel van mijn respect gewonnen. (Keanu, Assistent Sportleraar) 

• Ik heb meer geleerd over de Schotse cultuur. Ik ben ook zelfstandiger 
geworden: zelf vervoer regelen, omgaan met elektronische betaalmiddelen, … 
Ik heb andere kooktechnieken en kooktermen geleerd. Mijn zelfvertrouwen is 
enorm gegroeid, waardoor ik ook meer Engels durfde te praten en ook op dit 
vlak heb bijgeleerd. Ik leerde omgaan met personen met een grotere 
beperking dan de mijne. (Stijn, Fastfood Medewerker) 

• Veel. Ik heb van totaal andere manieren van lesgeven mogen proeven, van 
elke manier wat delen opgepikt en deze in mijn eigen versie gegoten. Ik heb 
veel nieuwe kennis van verschillende sporten opgedaan, bv; opslag in 
badminton, tafeltennis, volleybal, welke slagen/serves je het beste gebruikt in 
welke situatie, hoe de beoordeling gebeurt. Ook hoe de “sport prefects” het 
daar doen, hoe de leerkrachten en de school tewerk gaan, etc. Verder ook 
veel van de cultuur, de stad en de inwoners geleerd. (Jechonja, Assistent 
Sportleraar) 

• Ik heb een beetje geleerd over de cultuur in Schotland, maar vooral veel bijgeleerd over het 
probleem en het conflict over de Brexit, en hoe de Schotten daar tegenover staan. Hoe langer ik in 
Schotland verbleef, hoe beter mijn Engels is geworden. De mensen daar zijn ook super vriendelijk 
en wilden ons verder helpen met alles. Bv. als we naar de winkel moesten, deden ze ons weg met 
de auto, en kwamen ze ons ook halen.  (Robbe, Tuinman) 

• Ik heb meer geleerd over de Schotse cultuur. Ik heb met andere (voor mij nieuwe machines) 
gewerkt en andere vaktermen geleerd. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid. Ik leerde omgaan met 
personen met een beperking. (Ian, Schrijnwerker) 

• Ik denk dat ik vooral geleerd heb om te durven praten in een andere taal. En natuurlijk heb ik ook 
de typische gerechten van Schotland leren kennen. (Hervé, Kok) 

• Ik merkte dat ik meer kan dan ik dacht, niet alleen op de werkvloer, 
maar ook in het sociale leven. Ik was heel verlegen en bescheiden, 
maar mensen in Schotland he  bben een boost gegeven aan mijn 
zelfvertrouwen. (Alan, Kantoor) 

• Ik heb geleerd dat de Schotten heel vriendelijk en open zijn. (Mickey, 
Hovenier) 

• Dat Schotten heel vriendelijk zijn en altijd willen helpen. Dat - als je 
Engels praat met haar op - ze je helpen om beter te kunnen praten. 
En dat het eten in België veel beter is! (Sammy, Kleuterleider) 

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

hebt meegemaakt en/of geleerd? 

• Het leukste dat ik op mijn stages ervaarde was hoe plezant de sfeer 
altijd was. Iedereen had energie om wel iets te doen. Bij ons in 
België binnen de schoolse sport zie je dat bijna niet, die energie , het 
enthousiasme van de kinderen … Heel fijn om dat eens mee te 
maken in de LO lessen daar. (Sander, Assistent Sportleraar) 
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• In   de moestuin werken: een gleuf voor mest in te steken op juiste 
breedte & diepte maken met de hoofdtuinier. (Stef, Groenwerker) 

• De hele week heb ik tips gekregen van leerkrachten, maar ook 
omgekeerd. Ook ik kon tips geven aan hen. (Keanu, Assistent 
Sportleraar) 

• Nieuwe kooktechnieken en recepten (lokale lekkernijen: scones, 
shortbread, soep, tosties, …). (Stijn, Fastfood Medewerker) 

• De week stage in de school (Millburn Academy) - Voor mij was dat 
echt super wijs omdat je eindelijk in een school terecht komt waar ze 
sporten serieus nemen en waar de leerlingen en leerkrachten dit ook 
doen. De accomodaties waren ook echt supergoed, echt een 
genoegen om voor het sporten te gebruiken. Zowel de leerkrachten 
als de leerlingen waren echt supervriendelijk en enthousiast. 
(Jechonja, Assistent Sportleraar) 

• Onze werkplaats was niet zo geweldig omdat ze niet goed wisten 
wat ze ons moesten laten doen, dus moesten we redelijk veel onkruid 
plukken. Maar de collega’s daar zijn geweldige mensen. (Robbe, 
Tuinman) 

• Nieuwe machines gebruiken en projecten uitwerken voor mezelf en derden. Ik mocht jongeren 
begeleiden en aansturen om nieuwe dingen te leren. (Ian, Schrijnwerker) 

• Ik denk dat service meedraaien voor mij het interessantste was. Omdat ik hier toch een beetje 
meer mijn best moest doen: timing is hier zeer belangrijk. (Hervé, Kok) 

• Meedoen bij de vergaderingen. Dat vond ik heel geweldig. (Alan, Kantoor) 

• Het interessantste dat ik daar geleerd heb was vooral de uitleg over de "schimmel" die daar op de 
bomen zit en op de houten hekken. (Mickey, Hovenier) 

• De manier dat kinderen met elkaar omgaan en je hun kunt begeleiden tijdens hun aparte 
spelmomenten. Dat de kinderen hier enorm zelfredzaam zijn en dat je veel knutselwerkjes kunt 
maken. (Sammy, Kleuterleider) 

 
5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 
• Het leukste aan de hele stage was het relax gevoel dat we kregen van ons werk, we deden wel ons 

ding maar niet met een gevoel van tegenzin. (Sander, Assistent Sportleraar) 

• De grootte/omvang van het kasteel en de tuinen & de manier hoe ze hun gras kort houden: tip 
top in orde. (Stef, Groenwerker) 

• Ik vond het super om nieuwe vriendschappen te maken. (Keanu, Assistent Sportleraar) 

• Het contact met anderen, omgaan met mensen met 
een beperking. Hierdoor is mijn zelfvertrouwen de 
hoogte ingegaan en durfde ik zelfstandiger te zijn. (Stijn, 
Fastfood Medewerker) 

• De vele tips die ik heb gekregen, en zelf ook heb 
kunnen geven. Was zeer leerrijk. (Jechonja, As sistent 
Sportleraar) 

• Het leukste vond ik om met de andere Belgen - die in 
Inverness stage liepen - gaan karten en samen iets gaan 
drinken. (Robbe, Tuinman) 
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• Het contact met anderen, omgaan met mensen met een beperking. 
Projecten uitwerken en ik mocht met een quad rijden. (Ian, 
Schrijnwerker) 

• Het leukste was toch wel gewoon het meedraaien in een keuken 
waar iedereen een andere taal spreekt. Hierdoor is mijn Engels 
taalpakket toch weer een beetje rijker. (Hervé, Kok) 

• Vrijheid van mijn job en afwisseling van mijn taken. (Alan, Kantoor) 

• Het leukste was de activiteiten die we gedaan hebben zoals het 
karten en de archery tag. Ook de momenten thuis met mijn 2andere 
klasgenoten zijn momenten die ik me voor altijd zal blijven herinneren. 
(Mickey, Hovenier) 

• Dat ik op 2 verschillende plekken heb gestaan en zo dus 2 
verschillende werkingen gezien heb. (Sammy, Kleuterleider) 
 
6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld? 
• Mijn verwachtingen werden positief ingevuld omdat dat er geen 
problemen ontstonden, of stress momenten aan te pas kwamen … Ik 
zal nu voor mijn volgende sportstages veel relaxer in men schoenen 
staan bij een uitleg of een activiteit. (Sander, Assistent Sportleraar) 

• Ik had niet echt verwachtingen, maar het was een toffe ervaring. (Stef, Groenwerker) 

• Super! Ik heb zeer veel bijgeleerd. (Keanu, Assistent Sportleraar) 

• Ik had een positieve ervaring met mijn stagebegeleider. De stageplek heeft mijn verwachtingen 
overtroffen. (Stijn, Fastfood Medewerker) 

• Heel goed! Ze werden meer dan ingevuld. (Jechonja, Assistent Sportleraar) 

• Ik had verwacht meer in de tuin zelf te werken, in plaats van op de parking. (Robbe, Tuinman) 

• Ik had een positieve ervaring met mijn stagebegeleider. De stageplek heeft mijn verwachtingen 
overtroffen. Ik voelde me er super, enorm lieve mensen. Ik had eigenlijk geen zin om naar huis te 
komen. (Ian, Schrijnwerker) 

• Mijn verwachtingen zijn wel voldaan. Ik heb de Schotse keuken leren kennen en dat was toch wel 
het belangrijkste. (Hervé, Kok) 

• Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd, 
nieuwe mensen leren kennen en mijn kennis 
is veel groter dan voor mijn reis naar 
Schotland. (Alan, Kantoor) 

• Soms was het leuk, soms dan ook weer niet - 
maar hoe dan ook: het was wel een hele 
belevenis, waar ik zowel Erasmus als de 
school dankbaar voor ben dat ik hieraan kon 
deelnemen. 

• Ik heb zelf heel veel mogen doen en direct 
meegewerkt aan de projecten van de Nursery. 
Ik mocht zelf les geven als PE Teacher 
(Turnleerkracht). (Sammy, Kleuterleider) 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
• Ja natuurlijk zou ik nog willen meedoen aan buitenlandse stages in de toekomst. Het kan mijn 

geest eerder verruimen dan maanden op de schoolbanken te zitten en steeds hetzelfde te zien. 
(Sander, Assistent Sportleraar) 

• Ik zou graag nog eens deelnemen - moest dit mogelijk zijn - omdat het een leuke ervaring is. (Stef, 
Groenwerker) 

• Zeker en vast. Zo’n ervaring is onbetaalbaar. (Keanu, Assistent Sportleraar) 

• Ja, dit was een superervaring!  Je kan veel leren over de cultuur, taal en omgang met anderen. 
(Stijn, Fastfood Medewerker) 

• Zeker en vast! Het was echt een supermooie ervaring en ik heb veel bijgeleerd EN mij dik 
geamuseerd. (Jechonja, Assistent Sportleraar) 

• Zeker en vast, dan kan ik werken aan de voorbereiding, waardoor de stage nog beter zal zijn. Ik 
vind het super fijn om op deze manier een ander land en een andere cultuur te leren kennen. 
(Robbe, Tuinman) 

• Ja, dit was een superervaring! Je kan veel leren over de cultuur, taal en omgang met anderen. (Ian, 
Schrijnwerker) 

• Ik denk van wel. Het was een avontuur waar ik geen spijt van heb. (Hervé, Kok) 

• Ja! (Alan, Kantoor) 

• Neen, eenmalig is voor mij genoeg: ik wou het gewoon eens gedaan hebben. (Mickey, Hovenier) 

• Jaa, Heel graag zelf. Het is enorm leuk om een andere werking te zien en wetend dat jij hun ook 
kunt tonen hoe het in België gebeurt. Je krijgt er veel voldoening van en veel nieuwe vrienden. 
(Sammy, Kleuterleider) 

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

buitenlandse stage-ervaring?  
• Ik zou zeggen:  als je je werk graag doet in België, zal je het nog liever doen in andere land (naar 

mijn mening). (Sander, Assistent Sportleraar) 
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• Met Erasmus op stage , dat ga je je zeker niet 
beklagen ;p (Stef, Groenwerker) 

• Met Erasmus Duaal leer je in 2 weken meer dan in een 
kwartaal! (Keanu, Assistent Sportleraar) 

• Ik zou zeggen dat iedereen deze kans moet grijpen 
want je doet ervaring op een leuke manier op. Je leert 
zoveel over jezelf, en anderen en dit op een ontspannen 
manier! (Stijn, Fastfood Medewerker) 

• Echt gewoon doen. Het is een ‘Once In a Lifetime 
Experience’. (Jechonja, Assistent Sportleraar) 

• Ik zou zeggen dat het een geweldige ervaring is. Als je 
de kans krijgt moet je die grijpen. Zo leer je niet alleen 

een ander land kennen, maar ook andere mensen en een cultuur. Ik zie dit niet alleen als een stage, 
maar ook als een vakantie. In je vrije tijd kan je je dag zelf invullen en er het beste van maken. 
(Robbe, Tuinman) 

• Ik zou zeggen dat iedereen deze kans moet grijpen, want je doet ervaring op een leuke manier op. 
Je leert zoveel over jezelf, en anderen en dit op een ontspannen manier! (Ian, Schrijnwerker) 

• Ik zou hen zeggen dat als je er de kans toe krijgt, je het zeker moet overwegen want het is een 
mooie ervaring. Het zijn twee weken waar je enorm veel nieuwe dingen leert en ziet. Je leert veel 
over hoe de methodes in andere landen zijn, en hoe verschillend - maar ook hoeveel gelijkend – 
het is. (Hervé, Kok) 

• Ik zou gewoon eerlijk zeggen dat zo’n buitenlandse stage jouw leven 360° kan veranderen. Het is 
veel meer dan alleen “om naar werk te gaan”. De mensen en ervaringen die jij krijgt is een kans op 
een miljoen. Zoiets kan jij echt niet missen. Ik zou zeker mijn lange verhaal van Schotland vertellen 
om ze aan te moedigen om te gaan, haha. (Alan, Kantoor) 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0 (Mickey, Hovenier) 

• Jaa, Je moet je lef bijeenpakken, maar geloof me: als je het doet wil je 
nooit meer weg! Het is enorm plezierig jongens! (Sammy, 
Kleuterleider) 

 
9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 
• Ik had het reuze naar mijn zin in Schotland. Ondanks het koude, 

regenachtige weer konden de vriendelijke mensen daar me altijd 
opbeuren en motiveren voor de rest van de dagen. (Sander, Assistent 
Sportleraar) 

• Het was een leuke ervaring: hun manier van werken en hun 
levensstijl in Schotland leren kennen. Vriendelijke mensen :) . (Stef, 
Groenwerker) 

• Opnieuw: jammer dat ze van niets wisten in het Leisure Centre. De 
1ste week was super. (Keanu, Assistent Sportleraar)  

• Amazing! (Stijn, Fastfood Medewerker) 

• Het was een zeer mooie en leerrijke ervaring. Ik ben dankbaar dat ik 
deze kans heb gekregen, en het is zeker voor herhaling vatbaar. 
(Jechonja, Assistent Sportleraar) 
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• Het was een geweldige ervaring, alleen spijtig van de minpuntjes, maar dat is een les naar volgend 
jaar toe. Ik ben super blij dat ik hieraan heb kunnen meedoen. Het was een ervaring om nooit te 
vergeten. (Robbe, Tuinman) 

• Jammer dat ik afstudeer en niet meer kan deelnemen aan dit project! (Ian, Schrijnwerker) 

• Het was een zeer leuke ervaring. Veel dank aan iedereen die dit mogelijk maakt. Het was de moeite 
waard. (Hervé, Kok) 

• Niets. (Alan, Kantoor) 

• Ik heb daar zeer leuk gehad en bedankt Erasmus voor deze kans. (Mickey, Hovenier) 

• Dat ik iedereen wil bedanken die me hierin heeft gesteund, en dat ik nooit ga vergeten wat ik daar 
allemaal heb geleerd! (Sammy, Kleuterleider) 

 
 
Meer ErasDu getuigenissen lezen? Check www.syntravlaanderen.be/getuigenissen  
 
 
 

 


