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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

Italië 

 

 

 

10 leerlingen uit de opleidingen “Zorg”, “Administratie”, “Toerisme”, “HORECA” en “Automechanica” van 
GOTalent (Dendermonde), Petrus en Paulus (Oostende), ZAVO ( Zaventem), Atheneum Brakel, Atheneum 

Mortsel en HTISA (Gent) liepen een buitenlandse werkstage in en rond Foligno, Italië (i.s.m. EGINA).  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
 

 Ik heb deelgenomen aan de buitenlandse stage omdat ik heel nieuwsgierig was hoe het 
in een ander land is op gebied van werk. 

Jade, Zorg 

 Omdat het een unieke kans was die je maar één keer op een leven krijgt, en ik nog 
nooit buiten belgië heb gewerkt. 

Kjartan, Horeca 

 Omdat het een kans was om te zien hoe een hotel werkt, en om beter te weten wat ik 
later wil doen. 

Agata, Toerisme 

 Ik vind dat het een unieke kans was om dit op mijn CV te kunnen zetten. Ik zou mijn 
Engels kunnen verbeteren en nieuwe mensen en een nieuwe cultuur leren kennen. 

Dimitri, Administratie 

 Een unieke kans om een andere cultuur te leren kennen, en hoe ze in mijn stiel te werk 
gaan. 

Jonathan, Automechanica 

 Ik nam deel aan de buitenlandse stage, omdat dit me een fantastische kans leek: een 
opportuniteit die zich niet vaak in het middelbaar voordoet. Ik wilde graag mijn 
grenzen verleggen. Ik vind het ook leuk om nieuwe culturen goed te leren kennen. 

Nina, Administratie 

 Om zelfstandiger te worden en de Italiaanse keuken en cultuur te leren kennen. Tristan, Horeca 
 Ik wou altijd weten hoe een kinderdagverblijf eruit zag in een andere land en of ze 

andere technieken hadden. 
Asma, Zorg 

 Ik heb deelgenomen aan deze stage omdat ik heel benieuwd was om te weten te 
komen hoever zij staan in de zorg. Ik had veel goede dingen gehoord over Erasmus 
Duaal, dus ik wou dit een kans geven. 

Jolien, Zorg 

 Ik wou buiten mijn comfortzone gaan en een avontuur aangaan. Nevin, Administratie 

 

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

 

 Dat ik zou kunnen vergelijken tussen mijn stageplaats en onderwijsrichting in Belgie 
met die van Italië, en nieuwe dingen bij te leren. 

Jade, Zorg 

 Aanvankelijk had ik schrik dat het me niet ging bevallen of dat er dingen gingen 
mislopen; ik dacht voornamelijk dat het enkel werken was. Maar uiteindelijk ben ik 
aangenaam verrast. 

Kjartan, Horeca 

 Ik wou check-ins doen, en mensen hun vragen beantwoorden. Agata, Toerisme 
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 Ik wou de Italiaanse manier van werken leren kennen. Dimitri, Administratie 
 Ik wou zien wat de verschillen waren tussen het werken in een garage in Italië en in 

België. 
Jonathan, Automechanica 

 Mijn verwachtingen waren niet zo groot. Ik was wel benieuwd, en hoopte meer over 
de cultuur te leren. En te weten te komen hoe het nu echt op een bureau aan het werk 
gaat. Maar heb het vooral op mij laten afkomen zonder te veel verwachtingen te 
hebben. Dit komt misschien ook omdat ik me niet goed kon voorstellen hoe dit zou 
zijn. 

Nina, Administratie 

 Ik had verwacht veel over de keuken in Italië bij te leren, en het land te leren kennen. Tristan, Horeca 
 Nieuwe technieken leren. Asma, Zorg 
 Ik had zeer hoge verwachtingen. Ik wilde heel veel leren over de zorg in Italië. Ik 

hoopte er nieuwe technieken te leren kennen, maar hoopte natuurlijk ook dat ik hen 
technieken van bij ons kon bijbrengen. 

Jolien, Zorg 

 Nieuw land en nieuwe culturen. Nevin, Administratie 
 
3. Wat heb je geleerd?  

 

 Ik vond het heel spijtig dat ik geen stage heb kunnen lopen die paste binnen mijn 
studierichting, dus heb jammer genoeg niks bijgeleerd op stage in het buitenland. Ik 
heb wel veel van het cultuurgedeelte ontdekt, mede dankzij Ruth Danon die onze 
Vlaamse begeleider was in Italie. Heb ook mezelf veel beter leren kennen! 

Jade, Zorg 

 Op mijn werk heb ik vooral de typisch Italiaanse gerechten leren klaarmaken, daarbij 
kwamen er heel wat zaken voor waarvan ik nog nooit had gehoord of nog niet heb 
geleerd. De cultuur en de mensen in Italië zijn heel anders dan hier in België. Daarnaast 
is de bouwkunst ook iets waarvan we hier kunnen leren; het uiterlijk van een huis daar 
kan je niet vergelijken met die in België. 

Kjartan, Horeca 

 Ik heb geleerd om goed in de team te werken, mijn eigen mening zeggen en dat het 
niet altijd druk is in een hotel, vooral als het in november is. 

Agata, Toerisme 

 Ik heb mijn engels verbeterd. Ik ging gemakkelijker naar mensen toe. Ik heb een 
nieuwe wereld ontdekt die heel interessant was. 

Dimitri, Administratie 

 Ik ben veel zelfstandiger geworden op vlak van navigatie en communiceren in vreemde 
talen. 

Jonathan, Automechanica 

 Ik heb op beroepstechnisch vlak niet zo veel bijgeleerd. Alles wat ik moest doen kon ik 
wel al. Maar ik heb wel een zeer intense persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Ik 
ben veel zelfstandiger geworden. Het was voor mij heel bijzonder om helemaal alleen 
van mijn hotel naar het vliegveld te geraken in een vreemd land. Dat is iets waarin ik 
voordien altijd begeleid werd. Ik heb veel grenzen verlegd en de Italiaanse cultuur 
meer leren kennen en zeer intens gaan waarderen. Ik leerde bv. hoe intens Italiaanse 
vergaderingen er aan toe gaan. 

Nina, Administratie 

 Ik heb een paar Italiaanse gerechten leren maken, ik heb geleerd de weg te vinden in 
het buitenland, te communiceren in het Engels en soms een beetje in het Italiaans. 

Tristan, Horeca 

 Dat een kinderdagverblijf er helemaal anders uitziet dan in België; qua eten, spelletjes 
en activiteiten. 

Asma, Zorg 
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 Op beroepsvlak heb ik er niets kunnen leren omdat ik in een internaat stond en dit 
niets met mijn studie te maken heeft. Door deze stage heb ik wel zeer veel over mezelf 
leren kennen, door deze ervaring heb ik echt beseft wat ik graag doe en wil doen: dat is 
voor mijn mensen in het woonzorgcentrum zorgen! Mijn hart ligt in de zorg. De cultuur 
van Italië interesseert mij heel hard, ze zijn daar grotendeels allemaal katholiek. Hun 
gewoontes zijn ook echt mijn ding. Bijvoorbeeld de lange pauzes zijn de max! Italië is 
zo een mooi land, ik ben verliefd geworden op de uitzichten! 

Jolien, Zorg 

 Ik heb vooral meer zelfvertrouwen gekregen, mezelf leren kennen. En hoe ze hier in 
Italië werken. 

Nevin, Administratie 

 

  
 
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt 
meegemaakt en/of geleerd? 

 

 Ik heb echt meer ingezien dat ik heel graag werk in een woonzorgcentrum, om te zorgen 
voor andere mensen. Ik heb dit heel hard gemist in Italië. 

Jade, Zorg 

 Samen met de chef aan het fornuis mogen staan, op de laatste dag van de stage heb ik 
eten klaargemaakt voor iedereen van het personeel op mijn stageplaats. 

Kjartan, Horeca 

 Ook al heb ik zelf geen check-in gedaan, ik heb er wel verscheidene beluisterd en gezien. Ik 
weet nu hoe het systeem werkt. 

Agata, Toerisme 

 Toen ik een workshop heb gevolgd over architectuur in 3D. Dimitri, Administratie 
 Een heuvel/berg beklimmen en van het uitzicht over heel de stad te genieten, en 

wandelingen door de natuur. 
Jonathan, Automechanica 
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 Op beroepstechnisch vlak vond ik de Italiaanse vergaderingen het leukst. Ik nam er zelf 
natuurlijk niet aan deel. Maar ik zat er wel vaak bij terwijl ik aan het werken was. Ik kan 
zeggen, dat het heel temperamentvolle vergaderingen waren. Ik vond het wel leuk om dit 
te zien. 

Nina, Administratie 

 Ik heb supli leren maken - een soort rijstkroket. Ik heb ook geleerd hoe ze het Italiaans 
gehakt bereiden en pasta’s serveren. 

Tristan, Horeca 

 Samen met de kindjes koken. Dit zou in België nooit gebeuren. Asma, Zorg 
 Het interessantste vond ik dat ik mee mocht gaan naar het vaccinatiecentrum. Daar heb ik 

kunnen waarnemen dat het daar op dezelfde manier in zijn werk gaat als hier in België. 
Jolien, Zorg 

 Lange middagpauze :) Nevin, Administratie 
 

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

 

 Te zien hoe goed de begeleiders daar hun best deden om bij de kindjes de taal onder de 
knie te krijgen! 

Jade, Zorg 

 De uitstappen die we hebben gemaakt met de hele groep. Kjartan, Horeca 
 De uitstappen die gedaan werden. Het was leuk om met iedereen van de groep even pauze 

te nemen. 
Agata, Toerisme 

 Een culturele uitstap naar Assisi. Dimitri, Administratie 
 Het Colosseum bezoeken. Jonathan, Automechanica 
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 De uitstap naar Crosse Di Pale, was voor mij een intens unieke ervaring. Iets wat ik nooit in 
andere omstandigheden zou gedaan hebben. Ik zou het zelfde punt bereikt hebben in 
andere omstandigheden. Maar de reis er naartoe was zeer anders. Dus ik ben heel erg 
dankbaar en blij dat ik dat heb meegemaakt. Ik heb ook intense banden gecreëerd tijdens 
die wandeling. 

Nina, Administratie 

 Het prachtige land Italië. De architectuur van de oude stadjes rond Foligno en de heerlijke 
keuken proeven natuurlijk. 

Tristan, Horeca 

 Dat ik nieuwe technieken en ook over cultuur heb geleerd. Asma, Zorg 
 De uitstappen die we gedaan hebben waren echt top! Door deze dingen ben ik verliefd 

geworden op Italië, dit was echt zot leuk! Dit hadden we allemaal te danken aan onze 
topbegeleidster Ruth Danon! Dankzij haar hebben we heel veel kunnen zien en kunnen 
leren over Italië. 

Jolien, Zorg 

 Nieuwe mensen leren kennen en een heel goede band opgebouwd. Nevin, Administratie 
 

 



                                                                                                               
 

7 
 

6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld? 
 

 Mijn verwachtingen zijn niet ingevuld geweest. Jade, Zorg 
 In het begin was het niet volgens mijn verwachtingen, maar naar het midden en einde 

toe konden we perfect meevolgen met wat we moesten doen en wat er van ons 
verwacht werd. 

Kjartan, Horeca 

 Mijn verwachtingen werden niet volledig ingevuld, ik heb dus geen check-in gedaan, 
maar wel mensen kunnen helpen. 

Agata, Toerisme 

 Door naar de mensen toe te gaan. Dimitri, Administratie 
 Ik mocht af en toe zelfstandig werken in de garage. Jonathan, Automechanica 
 Mijn verwachtingen werden overtroffen, aangezien ik er weinig had. Maar ik moet 

zeggen dat ik er intens van genoten heb. Ik heb zo veel geleerd, het heeft me zeer goed 
geholpen met mijn zelfontwikkeling. Mijn verwachtingen werden ook overtroffen in de 
uitstappen. Ik heb zoveel moois van Italië gezien. Ik had niet durven hopen dat we dit 
zo intens hadden kunnen doen. Dat we zoveel hebben kunnen zien. Ik ben zeer positief 
verrast. 

Nina, Administratie 

 Van het land heb ik heel veel gezien, in de keuken heb ik ook wel wat geleerd - alleen 
heb ik veel afwas moeten doen. Er was ook niet altijd iemand die Engels sprak, dus de 
communicatie was soms moeilijk. 

Tristan, Horeca 

 Ik had geen hoge verwachtingen! Ik vond alles perfect. Asma, Zorg 
 Mijn verwachtingen heb ik niet kunnen invullen omdat de stage niet in mijn 

studierichting was. Maar ik heb veel over mezelf geleerd en dit is ook zeer belangrijk! 
Persoonlijk vind ik dit voor mij het belangrijkste, omdat ik echt niet wist wat ik wou 
doen, maar nu ben ik zeker! 

Jolien, Zorg 

 Ik had meer administratieve dingen verwacht, en dat ze bv. strenger zouden zijn, maar 
dat zijn ze niet. 

Nevin, Administratie 

 

 
 

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

 Ja, heel graag omdat je daarbij echt jezelf tegenkomt. Hopelijk dan wel ergens wat 
binnen mijn studierichting ligt (kon nu niet door Corona). 

Jade, Zorg 
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 Zeker, ik heb op de stage vrienden/vriendinnen gemaakt voor het leven, en heb nog 
steeds contact met een chef van op mijn stage 

Kjartan, Horeca 

 Zeker! Ik vond dit toch een geweldige ervaring en het zou me leuk lijken om het nog 
eens te doen. 

Agata, Toerisme 

 Ja, ik zou het wel willen doen, deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik zin heb 
gekregen om te reizen en nieuwe culturen te ontdekken. 

Dimitri, Administratie 

 Zeker wel, zoals ik al zei is het een unieke ervaring om een andere cultuur te leren 
kennen. 

Jonathan, Automechanica 

 JA!!!! Dit was zo'n fantastische ervaring, en ik hoop dit nog heel vaak te mogen 
meemaken. 

Nina, Administratie 

 Ja, als dat dit jaar nog kan; het is mij laatste jaar dus ik vrees ervoor. Tristan, Horeca 
 Ja! Ik leer zo graag bij - niet alleen over werk en al maar ook over cultuur. Asma, Zorg 
 Ja, dit zou ik zeker doen, dit was een unieke ervaring om te doen! Ik heb echt zo veel 

over mezelf geleerd, ik heb mij in die 2 weken echt geamuseerd! Ik heb zoveel dingen 
gedaan die ik dacht nooit te doen! 

Jolien, Zorg 

 Tuurlijk wel! Het is mega wijs. Nevin, Administratie 

 
 

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

 

 Wil je graag weten hoe je studierichtingmogelijkheden in het buitenland zijn, 
zelfstandig worden, jezelf tegenkomen en een onvergetelijk moment beleven? Dan is 
ErasmusDuaal zeker iets voor jou!! 

Jade, Zorg 

 Als je wilt weten hoe het eraan toe gaat in een ander land, is dit "the place to be". Over 
een ervaring als deze kan je niet goed vertellen: je moet het zelf hebben meegemaakt. 
Je moet wel een beetje werken, maar je hebt meer dan voldoende vrije tijd om te doen 
wat je wilt. Ook al ben je niet zo goed in andere talen, er is altijd wel iemand waarmee 
je kan praten. Lag het aan mij dan bleef ik in Italië. 

Kjartan, Horeca 

 Het is een geweldige kans om een nieuwe taal te leren, nieuwe mensen ontmoeten en 
dan ook nog jouw werkervaring uit te breiden. 

Agata, Toerisme 

 Ik zou hun gewoon mijn ervaring vertellen, foto's tonen en uitleg geven over hoe het 
geregeld werd. Hen proberen te overtuigen om het zelf ook te doen omdat het zo 
uniek is. 

Dimitri, Administratie 

 Zeker! Deze kans wil je niet laten liggen, of je zal er spijt van hebben. Stap gewoon voor 
die 2 weken uit je comfortzone. Er is echt geen reden om het niet te doen. 

Jonathan, Automechanica 

 JA!!! Ervaring! Vriendschap! Schoonheid! Plezier! Dat vind je op buitenlandse stage. Vul 
je hart met banden en unieke momenten om nooit meer te vergeten. 

Nina, Administratie 

 Je leert zelfstandig reizen, je leert een andere cultuur en werkomgeving kennen. Het is 
een mega ervaring voor verschillende leeftijden. 

Tristan, Horeca 

 Ik zou ze over mijn ervaring vertellen. Asma, Zorg 
 Ik raad het iedereen aan om zo'n ervaring op te doen! Je leert hier zoveel over jezelf en 

over je beroep! Dit is een kans die je met beide handen moet grijpen! Je ziet dingen 
van de wereld, je leert nieuwe dingen kennen,... 

Jolien, Zorg 

 Het is heel leuk. Je leert een nieuwe land kennen, een nieuwe cultuur. Je maakt een 
super goede band met je groep. Er zijn er eigenlijk geen woorden voor: je moet het 
gewoon meemaken!!! 

Nevin, Administratie 
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 

 

 Dat ik het een geweldige ervaring vond en blij ben dat ik die kans kreeg! Jade, Zorg 
 Laat nooit zo'n kans voor je neus passeren. Kjartan, Horeca 
 / Agata, Toerisme 
 Ik zou iedereen willen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat ik dit heb kunnen 

beleven. 
Dimitri, Administratie 

 Het was een van de mooiste momenten van mijn leven, en ik zal het nooit vergeten. Jonathan, Automechanica 
 Het was fantastisch. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb me geamuseerd en 

zooo veel bijgeleerd! 
Nina, Administratie 

 Alvast bedankt aan Ruth en Ben om dit voor mij mogelijk te maken en veel succes met 
de volgende kandidaten! 

Tristan, Horeca 

 Dat ik het een leerrijke ervaring vond, 2 weken is wel jammer genoeg wat kort: het 
mag wat langer zijn want dan pas begint het echte avontuur. 

Asma, Zorg 

 Ik wil zeker nog over deze ervaring kwijt dat ik echt blij ben dat ik dit gedaan heb, ik 
heb er zo van genoten. De mooie uitzichten, het lekkere eten, de groep die ik heb leren 
kennen. Vriendschappen voor het leven zijn daar opgebouwd! Het was fantastisch! 

Jolien, Zorg 

 Ik ben iedereen dankbaar die mij deze kans gegeven heeft. Nevin, Administratie 
 
 
 


