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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Voorjaar 2022 

Estland en Finland 

 

 

 

3 leerlingen uit opleidingen “Hotel” en “Verkoop” van Talentenschool Turnhout en de Provinciale 
Secundaire School Bilzen liepen een buitenlandse werkstage in enerzijds Estland (Uuemõisa) en anderzijds 

Finland (Helsinki).  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
 

 Omdat ik wou ontdekken hoe ze in een ander land omgaan met gasten en hun 
wensen en ook hoe ze specifieke situatie’s aanpassen. Verder wilde ik mijn 
sociale skills verbeteren en meer zelfstandig zijn. 

Seth, Hotel, EE 

 Om te ervaren in een ander land hoe ze daar te werk gaan alsook de taal wat te 
leren. 

Norick, Hotel, EE 

 Ik wou altijd al eens het gevoel hebben om echt te werken, hoewel ik in België 
wel een stage heb wou ik het "zelfstandige leven" eens meemaken. En jammer 
genoeg ging dit in België niet. Toen ik hoorde dat mijn school hier - voor het 
eers - aan meedeed kon ik deze kans niet laten liggen! Na de infosessie keek ik 
er nog meer naar uit! Niet alleen voor de zelfstandigheid, maar ook om meer 
cultuurervaring te krijgen en meer te leren! 

Charlie, Verkoop, 
FI 

 

  
 
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 
 Ik wilde de cultuur ontdekken, en bepaalde werkmethodes die ze daar 

gebruiken meenemen naar België. 
Seth, Hotel, EE 

 Gasten op een andere manier te behandelen dan in België. Norick, Hotel, EE 

 Over het algemeen ging ik zeer verwachtingsloos de hele ervaring in, 
verwachtingen zorgen vaak dat de situatie zelf tegenslaat. Er was zoveel dat ik 
wou beleven! Van het "echte" werken (en niet een halve dag stage) tot de 
cultuur en de verschillen! Ik wou leren over de geschiedenis, de economie en 
vooral hoe de mentale gezondheid in Finland was. Ook wou ik graag Fins leren! 

Charlie, Verkoop, 
FI 

 
 
 



                                                                                                               
 

3 
 

3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe? 

 Zeker en vast! Ik heb meer geleerd dan verwacht en mijn kennis van het land is 
bij deze ook grondig uitgebreid. Gelukkig was mijn begeleidster een inwoner 
van het dorp waarin ik stage deed. Zij kon mij dus uitgebreid uitleg geven over 
de geschiedenis van het dorp. 

Seth, Hotel, EE 

 Ja, in België zijn ze veel gastvrijer dan in Estland, de sfeer in Estland is wel veel 
losser dan in België. 

Norick, Hotel, EE 

 Mijn eerste werk dag leerde ik al veel over de economie (zo leerde ik dat de 
Finse taxen zeer hoog zijn, ik herinner me wel niet meer hoe dat kwam) en de 
mentale gezondheid in Finland! Zo wordt bijna elk ongeval gezien als een 
zelfmoord (als je dus tegen een boom rijdt en sterft word dit gezien als een 
zelfmoord)! Ook leerde ik al snel basiswoorden Fins. "Moi" betekend hallo! En 
"moi moi" betekend dag dag (als in "vaarwel"). Ook andere woorden zoals 
"Kiitos" en "ole hyvä" (dankje en graag gedaan) leerde ik al snel. Door dagelijks 
zelfstandig naar de winkel te gaan leerde ik al snel beslissen welk eten 
goedkoper was en hoe ik gezonder kon eten tegen een goedkope prijs. De 
cultuur was ook heel anders! Ik leerde er dat Finnen geen hulp vragen, maar 
wel altijd iedereen willen helpen! Dat de meeste Finnen Engels spreken en dat 
niemand er vreemd bekeken word. Over de huidige situatie met Rusland en 
Oekraïne (waar niet overgesproken wordt) was er het een en ander dat ik me 
afvroeg. Zo leerde ik over de geschiedenis tussen Rusland en Finland, over het 
feit dat elke stad of elk(e) appartementsblok/huis beschikt over een bunker 
voor als er ooit oorlog komt. Hiernaast leerde ik ook dat Finnen voor veel 
dingen al zelfstandig zijn. 

Charlie, Verkoop, 
FI 
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4. Wat heb je geleerd?  

 Ik heb veel bijgeleerd over de wellness en de diverse behandelingen die ze er 
uitvoeren. Concreter: waarom sommige behandelingen niet geschikt zijn voor 
bepaalde personen vanwege gezondheidsproblemen. Het is interessant om de 
gast daarover te informeren; zo wordt er rekening gehouden met de 
gezondheid van de persoon. Zelf ben ik meer socialer en zelfstandiger 
geworden. Een klein voorbeeld: nu kan ik zelf mijn was doen, strijken en 
poetsen. Dit is iets wat ik nog nooit had gedaan voor ik op uitwisseling ging. 

Seth, Hotel, EE 

 Om te gaan met gasten uit verschillende landen en dit op een andere manier 
dan in België. 

Norick, Hotel, EE 

 Ik heb heel veel geleerd! Van de geschiedenis (die ik meerendeels bij vraag drie 
heb uitgelegd) tot hoe ik zelf reageer op stressvolle situaties. Zo leerde ik 
redelijk snel dat het niet erg is om een metro te missen, want de volgende is 
daar binnen 3 tot 5 minuten. Of dat als ik op de verkeerde metro zit, ik er 
gewoon af kan gaan. Ik kan het me nu niet meer inbeelden hoe het was voor 
dat ik met de metro reisde (dit was namelijk mijn eerste keer op de metro!) Ik 
leerde zoveel dat ik nog uren kan door gaan! Zo leerde ik dat je pas vanaf 20 
sterke drank mag drinken in Finland. En dat je elke keer als je drank koopt ,of er 
iemand bij je is die er jonger dan 30 uitziet die drank koopt, je je pas moet 
tonen! Dit moet ook gedaan worden bij binnenkomst in een bar, en als jij zelf 
geen alchohol koopt maar de persoon die bij je is wel. Zo mogen ze ook drank 
weigeren! Persoonlijk kreeg ik te horen van een jurist in opleiding dat 1 op de 3 
finnen wel eens te veel drinkt! (Oh en dat ze Belgisch bier lekker vinden). Ik 
leerde natuurlijk ook veel over mezelf, ik leerde wie ik echt ben ( want als ik er 
bij nadenk heb ik dit nooit echt geweten ), hoe ik me wil kleden, en dat ik best 
graag gezond eet. Ja wordt gewend aan de kou, dat was zoiets dat me 
verbaasde!  

Charlie, Verkoop, 
FI 

   
5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt 
en/of geleerd? 
 Vooral hoe de behandelingen werken en wat de positieve aspecten zijn van 

bepaalde behandelingen. 
Seth, Hotel, EE 

 De taal wat aan te leren. Norick, Hotel, EE 

 Ik hield van boeken inpakken! Boeken inpakken, boeken in de opslagruimte 
ophalen! En mensen kunnen helpen met het zoeken van het juiste boek! In de 
boekenwinkel waar ik werkte kwamen veel verschillende soorten mensen: 
mensen die Fins spreken, mensen die Nederlands spreken (veel toeristen in het 
algemeen!) . Zo hielp ik een Engelse vrouw naar een boek in het Fins te zoeken 
dat op kinderniveau was, want ook zij was Fins aan het leren. 

Charlie, Verkoop, 
FI 

  
 
 
 
 
 



                                                                                                               
 

5 
 

  
 
6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 
 Meegaan in de cultuur van het land en observeren hoe ze bepaalde zaken hier 

aanpakken - tegenover in België. 
Seth, Hotel, EE 

 Om ook de geschiedenis van het land te kunnen zien ook al waren we aan het 
werk. 

Norick, Hotel, EE 

 Eerlijk? De "regulars": ze kennen je, en ik kende hun dag-tot-dag struggles en ze 
luisteren! Ook als je ze ze op straat ziet zeggen ze vaak iets, of houden ze een 
praatje! Dat mis ik eerlijk gezegd heel erg. En natuurlijk ook het inpakken van 
de boeken, waar ik echte kunstwerken van maakte! Zo werd ik "gepromoveerd" 
tot hoofd inpakster op mijn eerste dag (en heb ik dus de hele periode als enige 
de boeken mogen inpakken).  

Charlie, Verkoop, 
FI 

  
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom 
(niet)? 
 Ja, ik vond dit een heel interessante ervaring, en ik wil meer cultuur en 

werkwijzen ontdekken. 
Seth, Hotel, EE 

 Nee, omdat ik begin met werken vanaf september 2022.  Norick, Hotel, EE 

 Ja! 100% zeker wel, ik heb zoveel geleerd en ben als persoon zeer gegroeid! Ik 
mis Finland nu al. 

Charlie, Verkoop, 
FI 

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

 Ik zou zeker vertellen over mijn avonturen, maar ik vind dat de persoon in 
kwestie zelf het initiatief moet nemen. Want 2 weken in het buitenland werken 
is niet voor iedereen weggelegd. 

Seth, Hotel, EE 

 Ja, om toch eens te kunnen ervaren hoe het eraan toe gaat in een ander land. Norick, Hotel, EE 

 Ja! Heel zeker (en ben er al mee bezig ook!) Je wordt een heel ander mens. Je 
komt terug en je ziet wat je anders kan doen, hoe je liever wilt zijn! 

Charlie, Verkoop, 
FI 
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9. Hoe zou je jouw buitenlandse stage-ervaring algemeen beoordelen? 
Schaal: 1 = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden  
Gemiddelde (op 7) 6,33 
Percentage 90,48 

  
10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 
 / Seth, Hotel, EE 

 Het was een hele leuke, toffe en leerrijke ervaring die me altijd zal bijblijven. Norick, Hotel, EE 

 Is er toevallig geen kans dat jullie me terug sturen? Nee? Oh da's jammer! Charlie, Verkoop, FI 

 

  
 
Videolinken 
 https://youtu.be/SnGiyBH3LrU Charlie, Verkoop, FI 

 https://youtu.be/4sE9R68_DqU Charlie, Verkoop, FI 

 


