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5 leerlingen uit de opleidingen “IT”, “Sanitair/CV”, “Design” en “HORECA” van Sint Cordula (Schoten), TA
Keerbergen en Talentenschool Turnhout liepen een buitenlandse werkstage in en rond Viborg in
Denemarken (i.s.m. MERCANTEC).
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?







Ik heb deelgenomen aan deze stage omdat dit een 'realty check' was om te zien of ik al
zelfstandig kon functioneren in de maatschappij - in het bijzonder als 'reiziger'.
Daarnaast vond ik het boeiend om de werking van mijn school te vergelijken met de
school in Denemarken. Ik keek uit naar de manier waarop ik daar zou kennis maken
met mijn gekozen onderwijsvak IT.
Omdat het een "once in a lifetime opportunity" is en ik deze niet voorbij wilde laten
gaan.
Om ervaring in mijn vak in het buitenland op te doen.
Voor de ervaring en om mijn skills te ontwikkelen - en mijn schrik om tegen vreemden
in een andere taal te spreken te verminderen.
Ik wou een nieuwe type keuken leren kennen. En van mezelf een betere kok maken.

Rens, IT

Kobe, IT
Thomas, Sanitair/CV
Robbe, Design
Xander, Horeca

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






Kennismaking met het vak IT in het buitenland. Kennismaken met alle
randvoorwaarden om een reis te boeken/organiseren. De 'andere' leefwereld ervaren.
Ik wilde vooral weten hoe het is om zelfstandig te leven, in de professionele zin wou ik
weten hoe het is om in een bedrijf te functioneren
Andere werkwijzen leren, aanvoelen hoe het werken daar gaat. Hoe in een groep
samen leven.
Ik wou graag willen weten hoe het is om in een bedrijf te werken.
Ik wou nieuwe technieken en producten leren kennen.
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3. Wat heb je geleerd?








Een veelvoud aan competenties gaande van organiseren, sociale omgangsvormen,
initiatief nemen, durven vragen en durven ervoor gaan. Meer inhoudelijk: beter
kunnen werken met Javascript.
Ik heb veel bijgeleerd in mijn vak: hoe werk ik aan een project. Alsook het zelfstandig
zijn bv. zelf eten voorzien, wassen, ...
Zelfstandig zijn, samen leven met eigenlijk eerst vreemden, maar nu zijn het hele goeie
vrienden geworden.
Ik heb geleerd om tegen vreemden in het Engels te durven praten, en ook om meer out
of the box te denken. Meer dingen durven te doen met mijn werk en niet alles zo heel
formeel maken.
Ik heb geleerd minder te twijfelen en durven fouten te maken. Als het fout gaat dan is
het belangrijkste hoe je reageert op die fout.
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4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt
meegemaakt en/of geleerd?







Het nieuwe aan Javascript; iets wat ik tot nu toe nog niet had gedaan/geleerd - dat
vond ik erg boeiend; ik weet zeker dat ik er later nog iets aan ga hebben.
Het interesantste voor mij was de samenwerking van verschillende onderdelen om een
geheel te maken. Dat onderdeel wordt toevertrouwd aan die persoon, en ander
onderdeel aan een andere, en natuurlijk hadden we ons eigen stuk dat we moesten
uitzoeken.
Hoe dat ze daar werken en in een andere taal spreken. Ik kan niet echt goed Engels,
maar ik heb mijn best gedaan.
Het leuke is dat ik out of the box heb leren denken, want ik neem dat nu ook mee naar
m'n opdrachten hier op school, en men leerkrachten zijn er zeer positief over.

Rens, IT

Het leukste was de gastvrijheid van het bedrijf en de sfeer.

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






De combinatie van vrijheid verbonden aan de verantwoordelijkheid, het samen zijn
met de medeleerlingen.
Onze onverwachte reis naar Kopenhagen was een hoogtepunt voor mij.
Dat we naar Kopenhagen gingen.
De cultuur, het zien dat de mensen uit Denemarken helemaal anders leven dan ons.
Nieuwe vrienden en nieuwe mensen, met wie je normaal geen vrienden zou worden,
en daarmee toch een goede vriendschap krijgen.
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6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?


Alle opdrachten/deelopdrachten ter voorbereiding en ter plaatste dienden we zelf uit
te werken en/of voor te bereiden. Als dat lukt geeft dat een boost aan zelfvertrouwen.
Tijdens de IT werkuren werd er wel een opdracht gegeven, maar we moesten deze
zelfstandig uitwerken. We waren veel alleen waardoor we voortdurend aanspraak
moesten maken op onze zelfredzaamheid.

Rens, IT





Zeer goed; ik heb veel geleerd.
Ingevuld.
Ik was altijd al nieuwsgierig naar hoe het was om in een groot bedrijf te werken, en de
school waar ik werkte was enorm groot - dus ik vind zeker wel dat m'n verwachtingen
zijn ingevuld.
Goed - omdat ik een heel leuk bedrijf had, dat mij veel kansen gaf.

Kobe, IT
Thomas, Sanitair/CV
Robbe, Design



Xander, Horeca

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






Ja, omdat je naast inhoudelijk, ook veel levenswijsheden leert.
Zeer zeker ja! Het was een fantastische ervaring waar ik veel van geleerd heb, en ik zou
zo weer vertrekken.
Ja natuurlijk.
Heel graag. Ik vond de ervaring die ik daar heb meegemaakt zo leuk dat ik zelfs wou
blijven - ik zou heel graag deze stage opnieuw doen.
Ja, het was voor mij een fantastische ervaring.
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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?
Tijdens het studeren een internationale ervaring opdoen is het overwegen waard! Laat je
niet tegenhouden! Informeer je grondig en ga op je doel af. Het vormt zeker een
ondersteuning voor je verdere studie of de loopbaan die je voor ogen hebt.
Mocht ik het aanraden aan vrienden, dan zou ik ze vertellen dat dit een kans is die ze niet
mogen overslaan, wat ze ervan kunnen leren en hoe het helpt met verdere ontwikkeling
Dat het echt een heel leuke, leerrijke ervaring is. Je leert je beroep/studie in een ander land
- ik zou het echt een kans geven het is echt zo tofff.
Ik raad het zeker aan: je leert er veel dingen uit en je kan ook zo je skills in je vak
uitbreiden. En zo leer je al hoe het is om in een professioneel bedrijf te functioneren.
Gewoon doen! Het is een once in a life time opportunity.
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?
Het was een leuke ervaring, maar eenmaal weer thuis moet je terug in je schoolritme
komen, wat zelfdiscipline vraagt.
Een welgemeende dank u wel.
Dat ik zo dankbaar ben voor deze ervaring. Als ik nog eens de kans zou hebben, zou ik het
nog eens doen. Mercii voor alles.
Ik kan niets anders zeggen dan alleen maar positieve dingen.
Ik wil iedereen bedanken die dit voor mij mogelijk gemaakt heeft!

Rens, IT
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Videolinken
https://youtu.be/BKH5ZllfvHQ

Kobe (IT) en Xander
(Horeca)
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