Bundeling Stagerapporten ERASDU project
Voorjaar 2022
Frankrijk

9 leerlingen uit de opleidingen “Automechanica”, “Groenzorg” en “Onderhoud” en “Schilderen” van
Technisch Atheneum Keerbergen, Provinciale Technische School Kapellen en GOTalent (Dendermonde),
liepen een buitenlandse werkstage rond enerzijds Rijsel en anderzijds Mirepoix (Frankrijk).
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?










Om te zien hoe dat daar werkt.
Om iets nieuws te leren en andere cultuur te leren kennen.
Omdat het mij wel boeide om in het buitenland stage te lopen.
Om te zien hoe het zou zijn om in het buitenland te werken.
Ervaring opdoen in het buitenland.
Omdat dit een unieke kans is.
Omdat ik ervaring wou opdoen.
Ik zag mijn buitenlandse stage als een kans om nieuwe ervaringen op te
doen.
Ik wilde op nieuwe materialen schilderen. Ik wilde meer bijleren hierover,
omdat we dit op school nog nooit hadden gedaan.
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2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?










Vanalles te leren wat te maken heeft met automechanica.
Ik had geen verwachtingen.
Ik wou vooral leren hoe ze in Frankrijk te werk gingen.
Ervaring opdoen en een andere cultuur zien.
Ik wou de cultuur ervaren in Frankrijk.
Mooi weer en een leuke ervaring.
Mijn verwachtingen waren hoog: ik wilde vooral leren om beter te snoeien.
Ik was benieuwd naar de werking op een vakantiedomein, en hoe ik er mijn
vaardigheden kon toepassen.
Ik hoopte veel buiten te kunnen werken in de mooie natuur.
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3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe?










Ja.
Ik had geen verwachtingen.
Zeker; alles wat ik op voorhand voor ogen had, bleek zo te zijn.
Ja. Ik heb evaring opgedaan.
Ja, ik heb gedaan wat ik heb willen doen.
Ja, ik heb veel geleerd.
Ja; mijn tempo en techniek zijn verhoogd en verbeterd.
Ik heb op het domein opdrachten gedaan die ik misschien anders niet zou
krijgen, en waardoor ik ervaringen rijker ben.
Niet helemaal. Ik heb wel kunnen schilderen op hout, maar ik heb veel last
gehad van het ongedierte daar, en dat stoorde me wel een beetje.
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4. Wat heb je geleerd?













Ik heb geleerd hoe een starter werkt, polieren, thermostaat vervangen en ik
heb ook geleerd hoe je alleen naar andere land reist en dit bezoekt. Ik heb
ook geleerd hoe ik sommige onderdelen moet noemen in het Frans.
Ik heb geleerd dat je van onder naar boven moet verven. Ik heb geleerd over
de cultuur en dat er veel bergen zijn. Ik ben heel vriendelijk en behulpzaam
geweest naar anderen toe.
Om meer zelfstandig te werken.
Ik ben socialer geworden en heb in groep leren werken.
Om met meer machines te leren omgaan.
Ik heb geleerd me aan te passen in ander klimaat en een andere cultuur.
Ik heb veel geleerd.
Ik heb geleerd om zelfstandiger te zijn en in grotere mate geleerd in
teamverband te werken. Ik heb ook veel geleerd over de cultuur en
geschiedenis van de buurt waar we onze stage deden.
Ik heb er andere mensen leren kennen. Ik heb er veel Frans moeten spreken,
en dat vond ik wel leuk omdat ik anderen kon helpen omdat zij de taal niet
of weinig spraken.
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5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt
en/of geleerd?










Ik vond het interessant om in een ander land stage te doen om meer
ervaring te krijgen in mijn werk.
Ik heb geleerd hoe ik een raam moest verven van onder naar boven .
Een haag erg inkorten.
Nieuwe dingen geleerd in buitenland.
Op de grasmaaier zitten.
Om de palmbomen zomerklaar te maken.
Het leukste was het bosmaaien.
Ik heb geleerd hoe je een douche moet tegelen, voegen en afwerken. Ik heb
ook geleerd hoe ik dakpannen moet leggen.
Ik heb er met verschillende verfsoorten kunnen werken op hout.
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6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?











Ik vond het leuk om steden te bezoeken.
Ervaring opdoen: leren hoe we het moesten uitvoeren.
Het zwembad proper maken: ik had dit nog niet gedaan.
De toffe mensen die ik heb leren kennen .
De avondwandelingen.
Het bezoek aan het dorpje Mirepoix. De eeuwenoude markt, lekkere
restaurantjes en de nodige aperitief.
Het leukste was om dingen te gaan bezoeken.
Ik heb veel leuke en interessante ervaringen beleefd in Frankrijk! De
belangrijkste ervaring voor mij persoonlijk was hoe snel je een
vriendschappelijke band kan opbouwen met de rest van de groep die
meeging naar Frankrijk.
Ik heb raamkozijnen in het blauw geschilderd, en daar had ik nadien wel veel
voldoening van.
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?











Ja, maar dan in een ander land.
Jaaa - ik zou meer willen doen; dan leer ik meer bij en leer andere mensen
kennen.
Tuurlijk, het is heel leuk en je leert veel bij over de geschiedenis.
Ja , maar niet in Frankrijk want ik kan niet goed Frans praten.
Ja, om nog meer ervaring op te doen.
Ja, het was een leuke ervaring. Liefst wel naar een ander land.
Ja, voor nog meer ervaring.
Ik zou zeker nog eens op buitenlandse stage willen gaan omdat ik daardoor
de kans had om nieuwe ervaringen mee te maken, zowel op cultureel als op
arbeidsvlak.
Ja, ik zou graag naar een ander land gaan om er nieuwe ervaringen op te
doen.
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8. Zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een
buitenlandse stage-ervaring? Waarom?










Ja, als ze dat ook interessant vinden.
Ja, en dan ga ik zeggen: "je leert veel bij en je leert meer andere mensen
kennen".
Zeker, het is een leerrijke ervaring.
Ja , dan zouden zij ook weten hoe het is om in het buitenland te werken .
Ja, om ervaring in het buitenland op te doen.
Ja, je kunt veel leren in het buitenland.
Ja, omdat het leuk is.
Ik zou de buitenlandse stage zeker aan iedereen aanraden! je doet er
ervaringen op die je voor de rest van je leven meeneemt.
Ik zou het zeker aanraden. Ik vond de samenwerking met de anderen leuk,
je leert elkaar op een andere manier kennen, ook in de moeilijkere
momenten.

Asrafilou, Auto
Laura, Schilder
Mathis, Groenwerker
Tibo, Onderhoud
Senne, Groenwerker
Ibe, Groenwerker
Robbe, Groenwerker
Ben, Onderhoud
Isaac, Schilder

9. Hoe zou je jouw buitenlandse stage-ervaring algemeen beoordelen?
Schaal: 1 = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden
Gemiddelde (op 7)
Percentage

5,89
84,13
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10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?











Niets.
Dat ik ze erg ga missen.
Deze ervaring ga ik altijd onthouden en wil ik wel nog eens doen.
Vlotter gegaan dan verwacht.
Niks - alles was goed.
Het was een aparte ervaring om met 8 verschillende mensen samen te
leven.
Niets.
Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om deze ervaring mee te mogen
maken! Het heeft mij de kans gegeven om nieuwe mensen te leren kennen,
het heeft mij nieuwe ervaringen op zowel cultureel als professioneel vlak
gegeven.
Ik heb hier niets aan toe te voegen.
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