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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

Griekenland 

 

 

6 leerlingen uit de opleidingen “Zorg”, “Marketing”, “Horeca” en “Administratie”, van Sint Cordula 
(Schoten), Talentenschool Turnhout, ZAVO (Zaventem) en HTISA (Gent) deden een buitenlandse werkstage 

in en rond Athene (i.s.m. SBIE) 
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  
 Omdat ik het een mooie kans vond om mijn vaardigheden uit te breiden. En omdat ik graag 

wou weten hoe ik zou presteren in het buitenland, in andere werkomstandigheden. 
Tibbe, Horeca 

 Het was een unieke kans die ik niet kon laten liggen! Het is uiteraard ook speciaal dat je in 
het buitenland op stage mag. 

Fleur, Horeca 

 Nieuwe plaatsen bezoeken, mensen leren kennen en iets nieuws te zien in de keuken. Oktay, Horeca 
 Vooral om zelfstandig te leren werken, en om te zien hoe ze in het buitenland werken. Bintou, Zorg 
 Ik vond dit een unieke kans omdat ik later wil verder studeren, en hierbij denk aan de 

richting internationaal ondernemen. Reizen en werken is wat ik later wil doen, en dit was 
een perfecte voorbereiding. 

Nicole, 
Marketing 

 Voor de ervaring en om bij te leren. Abderrahmane, 
Administratie 

  
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?  
 Ik had niet echt iets verwacht. Ik had heel graag de Griekse kruidenwereld en de sauzen 

leren kennen, en dat is natuurlijk gelukt. 
Tibbe, Horeca 

 Ik verwachtte niet dat ik heel veel ging bijleren, maar het leek zeker en vast de moeite! Fleur, Horeca 
 Ik wou zien hoe de mensen daar waren, en hoe ze daar werkten. Oktay, Horeca 
 Om nieuwe dingen bij te leren, en om de Griekse cultuur te leren kennen. Bintou, Zorg 
 Mijn verwachtingen waren om de theorie die ik op school kreeg ook in de praktijk toe te 

passen. Ook wilde ik mijn zelfstandigheid en taalvaardigheden verbeteren. 
Nicole, 
Marketing 

 Dat ik beter Engels ging spreken en meer zelfstandig zou worden. Abderrahmane, 
Administratie 
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3. Wat heb je geleerd?   
 Zelfstandig wonen en dingen regelen als je ziek bent. Vooral mijn Engels is goed 

verbeterd en erop vooruit gegaan. 
Tibbe, Horeca 

 Op mijn stageplek zelf heb ik niet veel bijgeleerd, maar we hebben veel van het 
cultuur gezien, verschillende voeding etc. 

Fleur, Horeca 

 Ik heb niet echt iets nieuws bijgeleerd, maar ik heb wel gezien dat ze daar minder 
opgejaagd zijn op het werk, en veel relaxter zijn tijdens hun werkuren. 

Oktay, Horeca 

 Alle landen hebben iets anders van cultuur, en dus kun je veel dingen leren en te 
weten komen. 

Bintou, Zorg 

 Ik kan beter communiceren met anderen. Ik ben altijd al sociaal geweest met mensen 
die ik ken, maar nooit echt met onbekenden. 

Nicole, 
Marketing 

 Mijn Engels is vloeiender, en ik ben ook meer op mijn studies gaan focussen omdat 
werk hier moeilijk te vinden is. 

Abderrahmane, 
Administratie 

  
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt 
meegemaakt en/of geleerd?  
 Een feest voorbereid en alle verschillende dingen mogen proeven, en een foto shoot 

gehad met het eten. 
Tibbe, Horeca 

 Heb niet echt iets bijgeleerd omdat ik er de laatste week niet kon zijn.. maar heb 
vooral wel geleerd om zelfstandig te werken (in het buitenland). 

Fleur, Horeca 

 De mensen daar en de sfeer van de keuken waren het meest interessante voor mij. Oktay, Horeca 
 Het beoefenen van de job zelf. Ook al is het dezelfde job als in België, deze wordt nog 

steeds op een volledig andere manier gedaan. 
Bintou, Zorg 

 Het samenwerken met collega's. Ik kan soms stressen over het indienen van taken en 
het was grappig om te zien hoe zij ook nerveus waren bij het indienen van hun 
marktonderzoek. 

Nicole, 
Marketing 

 Telefoon opnemen en klasseren. Abderrahmane, 
Administratie 
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5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?  
 Het praten met de Griekse mensen hier Tibbe, Horeca 
 Ik vond het leuk om mijn eigen pad te kunnen lopen als ik het zo mag zeggen! Je leert 

veel bij, ook de culturen leer je stapje voor stapje beter kennen. 
Fleur, Horeca 

 Athene verkennen en andere mensen die meededen aan Erasmus van verschillende 
landen leren kennen. 

Oktay, Horeca 

 Mensen ontmoeten, de cultuur verkennen. Bintou, Zorg 
 Het leukste vond ik persoonlijk het zelf uitzoeken naar waar je moest gaan. De haltes 

stonden ook in het Grieks dus het kon soms wel grappig zijn dat we niet zeker wisten 
of we juist waren. 

Nicole, 
Marketing 

 Het uitgaansleven. Abderrahmane, 
Administratie 

  
6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?  
 Het is me gelukt om de dingen die ik graag wou leren, te leren. Tibbe, Horeca 
 Niet veel, maar genoeg. Fleur, Horeca 
 Ik had wat meer verwacht van de keuken, maar voor de rest: Athene was top. Oktay, Horeca 
 Was echt een goeie ervaring die ik heb opgedaan. Bintou, Zorg 
 Ik heb veel termen die we tijdens bedrijfseconomie hebben geleerd, zien passeren 

tijdens de stage. Ook heb ik over bepaalde onderwerpen wat meer uitgebreide 
informatie gekregen. Mijn taalvaardigheden zijn ook zeker verbeterd. Engels is op zich 
geen moeilijke taal, maar ik heb ook wat meer bedrijfskundige woorden geleerd. 

Nicole, 
Marketing 

 Helemaal hoe ik me het had voorgesteld. Het was echt een super leuke ervaring. Abderrahmane, 
Administratie 
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
 Ja, maar dan als uitwisselingsstudent misschien. Tibbe, Horeca 
 Ja, maar dit is nu mijn laatste jar. Ik zou wel graag voor een tijdje naar het buitenland 

gaan. 
Fleur, Horeca 

 Niet echt. Dit is mijn laatste jaar op school, Ik verhuis volgend jaar naar Rotterdam om 
daar verder te studeren en in de vakanties zal ik veel weg zijn aangezien ik veel meer 
landen zal bezoeken in de komende jaren. 

Oktay, Horeca 

 Ja omdat ik het heel interessant vind om anderen te leren kennen. Bintou, Zorg 
 Zeker wel, ik ben een persoon die graag bijleert en dat heb ik op 2 weken tijd zeker 

gedaan. Je komt niet alleen over je richting meer te weten, maar ook over een andere 
cultuur. Je leert zelfstandig worden, je mag je plan trekken en dat is juist goed. 

Nicole, 
Marketing 

 Jazeker, omdat je veel bijleert over het land zelf en over hun taal. Abderrahmane, 
Administratie 

  
8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te 
nemen aan een buitenlandse stage-ervaring?   
 Het is een zeer leuke en interessante ervaring, en zeker de moeite waard als je iets wil 

bijleren in het buitenland. 
Tibbe, Horeca 

 Ik heb een fantastische tijd meegemaakt, iedereen helpt je waar het nodig is, het is 
een unieke kans - dus zeker doen!! 

Fleur, Horeca 

 Als je wat ervaring wilt opdoen terwijl je nieuw land bezoekt raad ik Erasmus zeker 
aan. 

Oktay, Horeca 

 Het is een grote kans om veel dingen te leren, en ook om zelfstandig te kunnen 
werken. 

Bintou, Zorg 

 Zeker wel, dit kan alleen maar voordelig zijn. Je leert niet alleen op professioneel vlak 
bij maar ook op sociaal gebied. Het is een unieke kans waarbij je een ander land kan 
verkennen en tegelijk op professioneel vlak iets bijleert. 

Nicole, 
Marketing 

 Ik raad jullie het zeker aan. Niet twijfelen-  hoe langer je twijfelt hoe minder groot de 
kans is dat je gaat. Ik heb er helemaal geen spijt van; het is een onvergetelijke 
ervaring die je nooit zult vergeten. 

Abderrahmane, 
Administratie 
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?  
 Ik vond het zeer interessant en ben dankbaar dat ik hieraan mee mocht doen. Tibbe, Horeca 
 Ik moet eigenlijk niks kwijt, wel jammer dat ik de laatste week positief werd getest op 

covid, maar heb de tijd op het laatste een beetje kunnen inhalen. 
Fleur, Horeca 

 Ik heb mij geamuseerd. Oktay, Horeca 
 / Bintou, Zorg 
 Ik ben heel dankbaar dat ik dit heb kunnen meemaken, en heb zeker geen spijt van 

mijn deelname. 
Nicole, 
Marketing 

 Dat je wel goed voorbereid moet zijn vooraleer je komt, omdat er veel kan gebeuren. Abderrahmane, 
Administratie 

 

Videolinken  

https://youtu.be/wEWZKPsQSOo 
 
Nicole (Administratie) en Bintou (Zorg) 
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