Bundeling Stagerapporten ERASDU project
Voorjaar 2022
Griekenland

5 leerlingen uit de opleidingen “Lichaamszorg”, “Sporteducatie” en “HORECA” van FLX (Leopoldsburg), CDO
Noorderkempen (Turnhout) en GO!Talent (Dendermonde) liepen een buitenlandse werkstage in en rond
Athene in Griekenland (i.s.m. SBIE).
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?





Om het verschil in de manier van werken te zien.
Ik ben uitgekozen door de school, en natuurlijk heb ik meteen gezegd dat ik dat wel
zie zitten.
Ik vond het interessant om een nieuwe cultuur te leren kennen en ook om een kijkje
te nemen in de Griekse keuken.
Om ervaring op te doen en nieuwe werkwijzen te leren.

Tiphaine, Lichaamszorg
Lara, Lichaamszorg
Yan, Horeca
Preben, Sport

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






Dingen bijleren, de cultuur leren kennen, de manier van werken zien,...
Ik wou vooral zien hoe het kappersberoep er in een ander land aan toe ging. Ook was
ik benieuwd of het druk ging zijn of eerder wat rustiger, aangezien ze altijd zeggen dat
het er heel rustig aan toe gaat in Griekenland.
Ik wou zoveel mogelijk bijleren over de werkwijze en de cultuur - en zoveel mogelijk
bezoeken bv. Akropolis.
Hoe je op een andere manier kan les geven.
Ik verwachtte verschillende dingen te leren en dit is gebeurd. En ik wilde een nieuwe
eetcultuur leren kennen.

Tiphaine, Lichaamszorg
Lara, Lichaamszorg

Yan, Horeca
Preben, Sport
Tawfic, Horeca
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3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe?







Ja én nee: ik heb dingen bijgeleerd, maar alleen door te kijken en het zelf niet te doen.
Dat was jammer. Ze werken wel op het gemakje, wat wel wennen was.
Ja zeker! Ik heb gemerkt dat de kappersbehandelingen wel zeker aanleunen bij de
kapperbehandelingen in België. Wat mij vooral opviel is dat het er een stuk rustiger
aan toe gaat dan in België... en dat was wel wennen voor mij. Alleen vond ik het wel
enorm jammer dat ik amper dingen mocht doen... vooral dan in de kappersrichting
had ik echt wel verwacht dat ik meer had mogen doen: ik heb vooral staan kijken.
Ja, zelfs nog beter dan verwacht. Ik had me geen betere 2 weken kunnen wensen; het
was een fantastische ervaring, met een nog betere groep medestudenten. Het was
zeker een ervaring die ik NOOIT zal vergeten.
Ja, want ik heb hier geleerd hoe je op een andere manier kan les geven met weinig
materiaal.
Ik verwachtte meer dingen te leren, maar de werkplek maakte slechts twee soorten
voedsel (pizza en sovlaki). Het is een goede ervaring geweest.

Tiphaine, Lichaamszorg
Lara, Lichaamszorg

Yan, Horeca

Preben, Sport
Tawfic, Horeca

4. Wat heb je geleerd?


Tiphaine, lichaamszorg
Bij de kapperszaak niet veel en bij de schoonheidsspecialiste een beetje. Er waren
heel veel dingen hetzelfde, maar ze doen dingen veel rustiger tegenover in België. Ik
heb mijn Griekse kennis terug kunnen opfrissen, wat soms wel emotioneel kon zijn. Ik
heb geweldige nieuwe mensen leren kennen, maar ben door omstandigheden ook
meer op mijn hoede nu.



Ik heb veel bijgeleerd! Beroepsgericht heb ik verschillende technieken stap voor stap Lara, Lichaamszorg
mogen meevolgen en de technieken in het schoonheidsalon waren wel speciaal
omdat dat volledig nieuw was voor mij. Natuurlijk heb ik nog meer bijgeleerd dan dat:
ik ben enorm gegroeid in mijn zelfstandigheid! Ik ben veel socialer geworden... en ik
heb enorm enorm leuke nieuwe mensen leren kennen! ☺



Ik heb geleerd om niet te onzeker te zijn en meer te communiceren met mensen. Ik
vond het ook wel tof om te zien hoe hard onze culturen verschillen.
Ik heb meer taalkennis opgedaan en heb een nieuwe cultuur leren kennen.
Ik heb geleerd om op mezelf te vertrouwen en om mijn beslissingen alleen te nemen.
Ik heb ervaren om met andere mensen te leven die andere culturen hebben. En mijn
Engels is verbeterd.




Yan, Horeca
Preben, Sport
Tawfic, Horeca

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






De kératine behandeling
Het interessantste vond ik wel het tatoeëren van wenkbrauwen, vooral omdat dat ook
volledig nieuw was voor mij.
Hoe de Grieken met elkaar omgingen, precies alsof ze bevriend waren met elkaar.
Zeer vriendelijke mensen.
Met weinig materiaal les geven.
Hoe om te gaan met werknemers en sneller worden in begrip en handelen. Mijn wer
relatie met mijn collega’s was echt goed, dat vond ik echt leuk.

Tiphaine, Lichaamszorg
Lara, Lichaamszorg
Yan, Horeca
Preben, Sport
Tawfic, Horeca
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6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?






De band met de collega's.
Het zelfstandig zijn, en het deels alleen wonen en alles op jezelf doen.
Ik denk toch wel met de medestudenten optrekken en elkaar leren kennen, en ook
zeker de cultuur daar was heel gezellig.
Alles wat ik heb geleerd en heb meegemaakt.
Ik heb echt genoten van alles wat ik deed; alles was interessant . Maar een bezoek
aan sommige plaatsen was echt geweldig (Acropolis, ...).

Tiphaine, Lichaamszorg
Lara, Lichaamszorg
Yan, Horeca
Preben, Sport
Tawfic, Horeca

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






Ja, ondanks alles wat dit wel een leuke ervaring.
Jawel! Zeker wel! Ik heb hier enorm van genoten. Ik heb enorm veel mensen leren
kennen waar ik hoogstwaarschijnlijk in België ook nog contact mee zal hebben. En ik
heb ook enorm veel geleerd en ook vooral op vlak van mijzelf.
Ja, geen twijfel nodig - ik zou wel met dezelfde studenten willen gaan! Het was
gewoon zo’n unieke ervaring die je eigenlijk gewoon niet voorbij mag laten schieten.
Ja, ik heb hierdoor fantastische mensen leren kennen en vriendschappen aan
overgehouden.
Ja

Tiphaine, Lichaamszorg
Lara, Lichaamszorg

Yan, Horeca
Preben, Sport
Tawfic, Horeca

4

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







Ja, het is een ervaring waarbij je veel kan bijleren.
Ja! Het is een unieke ervaring met heel veel leuke belevenissen, zowel op vlak van
werken als buiten het werk.
Ja zeker; ik zou het iedereen aanraden - het is gewoon zo’n top ervaring om andere
culturen te leren kennen, en te merken hoe groot het verschil op sommige vlakken
kan zijn.
Ja, deze kans is uniek.
Ja, omdat ze nieuwe ervaringen in verschillende culturen zullen opdoen.

Tiphaine, Lichaamszorg
Lara, Lichaamszorg
Yan, Horeca

Preben, Sport
Tawfic, Horeca

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

6,4
91,43

10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?







Onze verblijfsplek was niet goed gekozen: we moesten 24/7 op onze hoede zijn, en
uitkijken voor rare mannen. :(
Ik zou nog even kwijt willen dat wij niet in een goede buurt verbleven...
Maar bedankt voor deze unieke ervaringen! Ik ben mijn school ook enorm dankbaar
dat ik mocht gaan en natuurlijk ook danku erasdu voor de kansen dat wij als
jongeren hierdoor krijgen! ❤
Ik wil jullie nogmaals bedanken om dit mogelijk te maken en ook nogmaals de
studenten bedanken voor deze 2 topweken.
Dat dit een unieke en zeer leerrijke ervaring was, plus dat ik een prachtige
vriendengroep heb bijgekregen.
Niks

Tiphaine, Lichaamszorg
Lara, Lichaamszorg

Yan, Horeca
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5

Videolinken



https://youtu.be/cTAWkijZM9s
https://youtu.be/YfVB8BQ4fxc



https://youtu.be/7dfza3F3izY






https://youtu.be/_H9s6ohl3Gk
https://youtu.be/4Ec_lxMXa-c
https://youtube.com/shorts/HE9lpVLJhYs
https://youtube.com/shorts/BJ83MjZNs7M

Yan, Horeca
Tawfic, Horeca
Lara en Tiphaine,
Lichaamszorg
Tiphaine, Lichaamszorg
Preben, Sport
The team!
Lara, Lichaamszorg
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