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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

Frankrijk 

  
 

6 leerlingen uit de opleidingen “Zorg”, “Design” en “Bouw”, van SPECTRUM (Antwerpen), ZAVO (Zaventem) 
Sint-Cordula (Schoten) en het Atheneum van Keerbergen in en rond Arras en Lyon (Partners: CMA HdF en 

CMRA ARA) 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  
 Omdat het leerrijk ging zijn en om de mogelijkheid te hebben om veel bij te leren buiten 

de school. 
Wout, Design 

 Het leek me een unieke en leervolle ervaring. Bryan, Design 
 Ik wou leren van de technieken om een kind te verzorgen in Frankrijk. Gayane, Zorg 
 Om meer te kunnen ervaren van de werkzaamheden in de zorg in andere landen. Ashmieta, Zorg 
 Om het verschil te ervaren van werken in een ander land. Ook hoe ze met elkaar omgaan 

als het om werk gaat. 
Comfort, Zorg 

 Om in een ander land ervaringen op te doen en dingen bij te leren. Wouter, Bouw 

  
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?  
 Ik wilde weten hoe het werken en leven in het buitenland is. Ik wilde ook bijleren om te 

communiceren in een andere taal. Ik wou ook graag weten hoe een dag als grafische 
ontwerper er uitzag. 

Wout, Design 

 Ik wou mijn Frans wat bijsturen en nog wat over mijn grafisch programma's leren: Adobe 
dreamweaver, Illustrator, Photoshop, Indesign. 

Bryan, Design 

 Mijn Frans te verbeteren, en ik wou hun technieken zien. Gayane, Zorg 
 Ervaren hoe de collega’s samenwerken, en op welke manier de bewoners gewassen 

worden en geholpen worden in hun dagelijkse leven. 
Ashmieta, Zorg 

 Ik verwachtte dat de mensen daar ons zouden begrijpen, maar niet iedereen verstaat 
Engels en we verstonden ook geen Frans. En verwachtte ook dezelfde methode die we 
gebruikten om de bewoners op te pakken, maar het was iets heel anders dan bij ons. 

Comfort, Zorg 

 Om op een andere manier dingen bij te leren. Wouter, Bouw 
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3. Wat heb je geleerd?   
 Natuurlijk heb ik bijgeleerd over hoe het werken als grafisch ontwerper in het buitenland 

is. Maar ik heb ook geleerd om meer op mezelf te wonen en leven. 
Wout, Design 

 Ik heb geleerd om aan de hand van lijnen mijn grafische ontwerpen wat beter te laten 
uitstaan. Daarbovenop heb ik geleerd dat ik al mijn problemen zelf probeer op te lossen, 
terwijl ik vroeger om hulp zou gevraagd hebben. Als laatste heb ik geleerd om goed te 
lezen wat ik koop - vooraleer ik weer per ongeluk met rundstong naar huis kom. 

Bryan, Design 

 Ze verluieren de kinderen anders dan in België. Gayane, Zorg 
 De taal en kennis van Frankrijk. En hoe beleefd iedereen is, ook al kan je geen Frans en 

dat dat het positieve is voor mij. En dat iedereen je gewoon probeert te helpen als er een 
probleem is. 

Ashmieta, Zorg 

 Ik leerde contact te maken met de bewoners en ik probeerde zelfs een beetje Frans met 
de bewoners te praten. Ik leerde ook om alleen voor een aantal bewoners te zorgen en 
ook andere vaardigheden. 

Comfort, Zorg 

 Zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen om steeds op tijd op de werkplek te zijn. Wouter, Bouw 

  
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt 
meegemaakt en/of geleerd?  
 Het maken van een leuk nieuwjaarslettertype voor een nieuwjaarsbrief. Ook het maken 

van een websitepagina. 
Wout, Design 

 Dat ik aan de hand van lijnen een tekening kan laten uitstaan van de rest van het 
ontwerp. Daarbovenop heb ik geleerd om een mockup te maken, en dat ga ik zeker nog 
nodig hebben. 

Bryan, Design 

 ik heb iemand leren stappen Gayane, Zorg 
 Dat elke bewoner anders wordt geholpen, en een andere manier van aandacht nodig 

heeft. 
Ashmieta, Zorg 

 Ik leerde contact te maken met de bewoners, en ook met het personeel en het 
interessante was dat ze aardig voor ons waren en dat ze altijd probeerden een beetje 
Engels te spreken. En ze gaven ons ook ontbijt en lunch. Ook leuk was dat ik een bewoner 
ontmoette die Engels sprak. 

Comfort, Zorg 

 Renovaties, op mijn duale werkplek zet ik alleen maar nieuwbouw. Wouter, Bouw 
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5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?  
 Het zelfstandig wonen en het zelfstandig werken. Wout, Design 
 Om in een team samen te werken; het maakt een groot verschil om samen te werken in 

plaats van individueel. Je geeft elkaar veel ideeën en dat zorgt voor een beter resultaat. 
Bryan, Design 

 Dat ik zelfstandig mocht werken en heel veel initiatief kon nemen. Gayane, Zorg 
 Dat ik leuke momenten kon hebben met mensen die ik niet kende 😊. En dat ik de stad 

kon verkennen. 
Ashmieta, Zorg 

 Verschillende vaardigheden leren, en ik heb ook enkele studenten ontmoet die een 
beetje Engels spraken, zo konden ze ons helpen met vertalen. Het personeel daar was 
aardig voor ons, dus onze stage daar was erg interessant. 

Comfort, Zorg 

 Een hele nieuwe omgeving en bij mensen thuis logeren. Wouter, Bouw 

  
6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?  
 Op het gebied van werken wel, maar op het vlak van taal niet echt. Ik heb vooral in het 

Engels gecommuniceerd. 
Wout, Design 

 Ik heb helaas mijn frans niet veel kunnen bijsturen, omdat twee weken te kort was. Maar 
ik heb veel technieken geleerd in Adobe Photoshop en Illustrator. 

Bryan, Design 

 ik heb nieuwe technieken geleerd en mijn Frans is een beetje verbeterd. Gayane, Zorg 
 Heel positief. Op de Franse taal na. Ashmieta, Zorg 
 Ik verwachtte dat de werknemers daar ons een beetje zouden begrijpen, maar omdat ze 

geen Engels spreken en we ook geen Frans spreken, was het een beetje moeilijk. 
Comfort, Zorg 

 Goed. Wouter, Bouw 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
 Ja, het was wel een leuke ervaring. Wout, Design 
 Zeker wel: het is een leuke ervaring waarbij je veel bijleert. Bryan, Design 
 Ja, maar in een ander land. En met een klasgenoot erbij. Gayane, Zorg 
 Ja, ik denk het wel - als ik de kans krijg. Het is leuk en leerzaam. Ashmieta, Zorg 
 Ja, dat zou ik graag willen omdat het je helpt te weten hoe sterk je bent en hoe 

onafhankelijk je bent. 
Comfort, Zorg 

 Ja, het was een fijne ervaring. Wouter, Bouw 

  
8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen 
aan een buitenlandse stage-ervaring?   
 Buitenlandse stage - iets voor jou? Enkele weken overleven in een buitenlandse stad. 

Geen les:). Waag dan zeker je kans en schrijf je in. 
Wout, Design 

 Ben je het alledaagse leven beu - vroeg opstaan, naar school gaan en elke dag dezelfde 
gezichten zien, of wil je gewoon iets interessants doen. Ga dan op buitenlandse stage, 
daar zie je nieuwe gezichten en is er elke dag wel iets interessants te beleven. Schrijf je nu 
in! 

Bryan, Design 

 Ik zou mijn verhaal vertellen: hoe het was met mij en hoe het ging. Gayane, Zorg 
 Als je iets wilt dan moet je ook ervoor gaan. Altijd positief denken en nieuwe dingen 

leren. 
Ashmieta, Zorg 

 Ik zou mijn vrienden willen vertellen om ervoor te gaan als ze maar willen, want dit is een 
ervaring voor je leven. Zorg ervoor dat je met een klasgenoot gaat om het leuk te maken. 

Comfort, Zorg 

 Wil je een nieuwe mensen leren kennen in het buitenland en daar gaan werken, dan is 
een buitenlandse stage echt iets voor jou. Wouter, Bouw 
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?  
 / Wout, Design 
 Twee weken is veel te kort - ik zou er minstens drie van maken. Tegen het einde van de 

tweede week hadden ze pas door wat ik al kon en wat ze me nog konden aanleren. 
Bryan, Design 

 / Gayane, Zorg 
 Het was de beste stage tot nu toe en heel leerzaam. Ashmieta, Zorg 
 Ik had een goede ervaring. Comfort, Zorg 
 Het was heel leuk. Wouter, Bouw 

  
Videolinken  
https://youtu.be/zuVU89PjhA4  

Wout, Design 
https://youtu.be/UgqiqW6g4iI  

Bryan, Design 
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