Bundeling Stagerapporten ERASDU project
Voorjaar 2022
Italië

9 leerlingen uit opleidingen “Centrale Verwarming”, “Lichaamsverzorging”, “Grafisch Design” en “Horeca”
van Technisch Atheneum Keerbergen, CDO Noorderkempen (Turnhout), , Sint-Cordula Instituut (Schoten),
PTS Kapellen en CDO Noorderkempen (Turnhout) liepen een buitenlandse werkstage in Italië in en rond
Foligno.
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?














Ik hoorde de geweldige verhalen van mijn klasgenoot die in november was geweest en ik
moest het ook meegemaakt hebben.
Ik wou mijn skills verbeteren in het werk en op sociaal vlak. Ik wou er voor zorgen dat taal
geen restrictie oplegt en dat ik het verschil tussen grafische stijlen kon merken in een ander
land.
Omdat ik meer kennis wou opdoen in een andere cultuur, andere technieken wou leren, en
mezelf wou zien openbloeien.
Voor de ervaring van een paar weken in het buitenland te werken. Om nieuwe technieken
te leren en nieuwe mensen te leren kennen. En ook wel om eens te ervaren hoe het is om
weg te zijn van mijn ouders, vriend, familie en 2 weken een totaal ander leven te hebben.
Om werkervaring op te doen, te zien hoe ze onze studierichting doen in de werksector, de
cultuur te leren kennen in een ander land, nieuwe ervaringen te ontdekken en leren
zelfstandig te worden, mijn sociale skills te verbeteren, mijn Engels te beoefenen.
Ik heb deelgenomen aan de buitenlandse stage omdat ik graag wou zien hoe ze in een
grafisch designer bureau te werk gaan. En omdat ik graag een andere werkmethode zou
willen bijleren.
Het is een ervaring die je niet mag laten liggen als je de kans ervoor krijgt. Tijdens deze
ervaring ontmoet je een nieuwe leefcultuur en routine en ervaar je hoe ze in Italië leven.
Hier was ik heel benieuwd naar.
Ik heb deelgenomen aan de buitenlandse stage voor de Italiaanse keuken en cultuur
volledig te kunnen ervaren en te verkennen. Ik ben dan ook al een aantal jaar grote fan van
de Italiaanse keuken en hun werkwijze.
Omdat ik vond dat ik nog veel te leren had in de keuken, dus toen ik hoorde over deze
buitenlandse stage vond ik het een leuk idee om eens in een echte keuken te werken (ik
heb alleen in grootkeukens gewerkt tot nu). En Italië is bekend als een van de beste
keukens, dus heb er niet lang over moeten nadenken om me in te schrijven.

Miguel, CV
Jelle, Grafisch

Hailie, Horeca
Froukje, Kapster

Mauro, Grafisch

Luiz, Grafisch

Freya, Kapster

Fleur, Horeca

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














Miguel, CV
Ik wou gewoon eens kijken of ze daar op een andere manier werken en misschien met
andere materialen
Jelle, Grafisch
Ik wilde leren werken met klanten en hoe hun wensen toe te passen in het werk. Ik wilde
leren werken aan verschillende opdrachten met verschillende verantwoordelijken, zodat ik
op een goede manier feedback kon verwerken.

Ik wilde leren en beleven.
Ik wou nieuwe technieken leren over alles wat met haar te maken heeft. Ook wou ik eens
zien hoe een kapsalon in een ander land in zijn werk gaat. Of dat hetzelfde zou zijn, of
misschien toch net wat anders.
Ik wilde leren om meer zelfstandig te werken, en mijn sociale skills te verbeteren. Meer
bijleren in mijn onderwijsrichting.
Nieuwe leermethoden leren, nieuwe culturen leren kennen en zelfstandiger worden.
In het kapsalon: de nieuwe technieken van kleuren, knippen en brushen. Zien wat er in een
Italiaans kapsalon anders is dan hier in België. Ook het wonen in Italië, meegaan in de
routine en de samenleving van de Italianen.
Mijn verwachtingen voor Italië waren om mee te kunnen draaien in een lokaal restaurantje
of bistro, en een toffe relatie op te kunnen bouwen met mijn nieuwe collega's. De cultuur
tot zijn uiterste kunnen bezien/beleven.

Hailie, Horeca
Froukje, Kapster

Mauro, Grafisch
Luiz, Grafisch
Freya, Kapster

Fleur, Horeca

Mats, Horeca
Ik wou vooral mijn tempo en het werken onder druk verbeteren. Ook wou ik leren om
pasta met de hand te maken Nog iets dat ik wou leren was met kruiden werken, aangezien
ik nog niet veel met kruiden heb leren werken.
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3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe?


Ik heb er vooral grote projecten moeten doen en industriële installaties, waardoor het
eigenlijk niet te vergelijken was met wat ik hier in België doe.
Deels: op sociaal vlak liep het in 1 keer goed, op werkvlak verliep het in het begin wat
stroef. Het was hier super tof, maar de eerste week was er weinig tot niks te doen.
Hierdoor konden ik mef niet verbeteren op werkvlak. Er wordt ook niet geconverseerd met
de klanten zoals bijvoorbeeld in een reclamebureau. Dit wordt online gedaan en kunnen
wij niet mee volgen. De tweede week was er wat meer te doen. We mochten werken aan
toffe projecten die interessant waren om te designen.De stage was leerzaam maar op een
andere manier dan ik mij had voorgesteld.
Ja zeker, door een fantastische begeleider Maarten die ons hier allemaal bij heeft
geholpen.
Ja, zeker. In ons kapsalon was 1 meisje die heel goed Engels sprak. Zij heeft ons samen met
de rest (maar dan wel via Google Translate) heel veel nieuwe dingen aangeleerd en ze
deden ook echt moeite om ons zoveel mogelijk te laten doen.

Miguel, CV



Ja, we kunnen enkel communiceren in het Engels met de mensen in het bedrijf. Je leert je
eigen plan trekken. Ik heb geleerd om zelfstandig te werken aan opdrachten en te vragen
naar feedback en deze ook te verwerken.

Mauro, Grafisch



Mijn verwachtingen werden meer dan ingevuld. Het was een enorme ervaring om zelf alles Luiz, Grafisch
te regelen: vliegticket, vervoer, verblijf. Het was heel erg leerijk om dit allemaal zelf te
leren; ik ben meer zelfstandig geworden. Het werken in een grafisch bureau was de max, ik
ben er van overtuigd dat ik hier ook later mijn job van ga kunnen maken.



Freya, Kapster
Ja. Ik vond het een heel leuke ervaring. Al mijn verwachtingen zijn vervuld. Ik heb er veel
bijgeleerd, andere technieken gezien, massages geleerd en zoveel toffe mensen ontmoet.
Ik heb er echt van genoten.
Fleur, Horeca
Op cultureel vlak heb ik - dankzij de hulp van mijn stagebegeleider en enkelen lokale
mensen - toch veel kunnen zien en leren. Echter op mijn stageplaats zelf was dit een ander
verhaal: er was mij verteld dat er een Engelstalige begeleider bij mij op de werkvloer zou
staan. Dit was niet het geval: de zaak zelf leek dan ook niet zo goed op de hoogte van mijn
aankomst, en dachten eerst dat ik bij de bediening stage kwam doen. In de keuken werd de
uitleg voornamelijk in het Italiaans gedaan. De personeelsleden deden echter wel moeite
om te communiceren, maar het viel wel te merken dat dit vaak frustrerend kon zijn voor
hen door de moeilijke communicatie. De eigenaars van de zaak zelf waren nooit aanwezig
en heb ze doorheen de stageperiode dan ook niet kunnen ontmoeten of zien, ook was er
geen vaste ploeg voor de keuken en heb ik doorheen mijn stage 5 a 6 verschillenden
hoofdverantwoordelijken van de keuken gezien. Het grootste deel van de benodigdheden
werd al op voorhand in een andere bedrijf van de zaak gemaakt en zo naar ons gedeelte
van de keuken gebracht, dus alles was eigenlijk al bijna kant en klaar - buiten hier en daar
wat snijwerk.
Zeker. Het tempo was zeker een pak sneller dan wat ik gewoon was, maar er was toch nog Mats, Horeca
een relaxe sfeer - dus met werkdruk omgaan was ook redelijk makkelijk, omdat niemand
eigenlijk druk zette. Iedereen deed zijn eigen ding, zolang het maar goed was.Pasta met de
hand maken heb ik ook gedaan, ik heb op de 2 weken 3 dagen pasta staan maken. Met
kruiden heb ik helaas niet veel kunnen werken aangezien ik vooral in de voorbereiding
stond gepland.










Jelle, Grafisch

Hailie, Horeca
Froukje, Kapster
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4. Wat heb je geleerd?


Ik heb veel geleerd daar over mijn richting maar ook heb ik geleerd dat ze alles veel rustiger Miguel, CV
doen en niet alles zo stressvol is als in België, ook is het me opgevallen dat Italianen veel
vriendelijker zijn dan Belgen, ze zeggen altijd tegen alles en iedereen dag en houden ervan
om een leuke sfeer te creëren.



Italië is 1 van de meest relaxe landen ooit. Hun favoriete woord is "tranquillo". Dat heeft
me het hardste veranderd. Ik ben een persoon die gestructureerd en snel te werk gaat.
Alles moet op tijd voorbereid en klaar zijn. Hier doen ze alles graag last-minute en in hun
eigen tijd. Na een tijdje begin je mee met die flow te gaan. Natuurlijk heb ik ook dingen
bijgeleerd op werkvlak, maar het belangrijkste dat ik heb bijgeleerd is dat niet alles snel
moet gaan om goed te gaan - soms is het beter om je eigen tijd te nemen.

Jelle, Grafisch



Ik heb geleerd dat Engels eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is, en dat ik perfect op mijn
eigen benen kan staan.
We hebben een nieuwe manier geleerd van krullen brushen, die ik in België nog nooit
gezien had, maar die veel beter is dan de techniek die ik ken. Ook leerden we een nieuwe
krultechniek met de stijltang en zagen we verschillende manieren van kleuringen en
extensions plaatsen of aanbrengen.
Ik heb geleerd om meer zelfstandig te zijn, mijn eigen plan te trekken, meer zelfzeker te
zijn in gesprekken en meer durven te communiceren
Ik heb geleerd hoe mensen in een bedrijf te werk gaan (verschillende werkmethoden). Dat
het niet altijd van de eerste keer juist gaat, en dat je van iedereen feedback moet vragen.
Iedereen heeft een andere mening, en als je de mening van iedereen kunt combineren in je
project, dan heb je een mooi eindresultaat. Het was ook een heel mooie locatie, we
moesten 5 minuten wandelen en we konden al de trein pakken. We hebben mooie dorpjes
kunnen bezoeken.
In elk land zijn er andere dingen belangrijk. Bij ons is alles heel gehaast, alles moet snel
gaan want time is money. En in Italië is alles heel tranquilo, je hebt er veel pauze. Een klant
wordt telkens helemaal afgewerkt door 1 kapper. Als je bij ons in België bij de kapper zit,
heb je meestal meerdere kappers die aan de klant werken. Ook ben ik zelfstandiger
geworden door mijn plan te leren trekken. Ik heb heel veel Engels gesproken - in het begin
vond ik dat heel onwennig, maar na 1 dag vond ik het heel gewoon om Engels te praten of
mijn best te doen om elkaar te begrijpen.
Ik heb geleerd dat Italiaanse mensen heel sociaal en benaderbaar zijn. Ook heb ik enkeln
woorden in het Italiaans kunnen leren. Hun politieke verkiezingen zijn heel anders dan in
België, en dat geldt ook voor hun schoolsysteem. Ik heb kunnen ervaren wat een deel van
de lokale jongeren graag doet in hun vrije tijd, en hoe een doordeweekse week er voor hen
uitziet.
Goh, ik heb vooral veel over mezelf geleerd: dingen waarvan ik niet wist dat ik die kon. Het
heeft een beetje mijn onzekerheid in de keuken weggehaald: ik had voordien de indruk dat
ik totaal niet zou kunnen werken in een chaotische keuken. Dit veel eigenlijk goed mee,
zelfs al was de comunicatie met de collega's zeer lastig. Dus ja, heb vooral geleerd
zelfstandig te zijn en zelf na te denken en mijn plan leren trekken.

Hailie, Horeca












Froukje, Kapster

Mauro, Grafisch
Luiz, Grafisch

Freya, Kapster

Fleur, Horeca

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













Ik vond de zwembadinstallatie zeer leuk omdat ik deze kans nooit ga krijgen in België omdat de bedrijven waar ik werk er te klein voor zijn.
Dat werk niet alleen om werk draait. Er zijn mensen op mijn stageplaats die een toffe
babbel kunnen doen en waarmee je kan lachen. Werk draait ook om banden smeden en
socialiseren. Na een week had ik dit wel door. Dat is iets dat ik mee ga pakken naar België.
De omgang met de collega's: het is 1 grote famillie en er wordt niemand anders behandeld.
Toch wel het krullen brushen. Ik denk dat ik dit zeker zal onthouden en dat die techniek
nog veel van pas kan komen. Dat is ook echt iets wat ik mijn collega’s in België zeker ga
laten zien.
Positieve feedback krijgen, en deze ook verwerken in de opdrachten.
Met verschillende mensen werken aan 1 project; iedereen die gespecialiseerd is in een vak,
en dan samenwerken aan een project.
De massages, de kleurtechnieken, brushen en zien hoe ze met de klant omgaan. Italianen
zijn heel erg gesteld op hun privacy. Die krijgen ze in het salon zeker. Ze zitten in soort van
hokjes. En je had zelfs een private room, om alleen te zijn met de kapster.
Op beroepstechnisch vlak heb ik niet veel bijgeleerd; de manier van werken leek dan ook
veel op die van België. Misschien wel iets dat me verbaasde: tussen 3 en 4 werd de keuken
gesloten enging het personeel zelf eten in de keuken of op het terras.
Hoeveel verschillendesoorten pasta ze daar hebben. Voor iedere pasta moest je andere
bloem en zo gebruiken, wat het heel interesant maakte. Ik vroeg bijvoorbeeld wat er zou
gebeuren als je de foute bloem zou gebruiken voor een pasta, en ik kreeg als antwoord:
"dan heb je een andere pasta die niet klopt". Dus pasta maken was eigenlijk veel
complexer dan ik voordien dacht.

Miguel, CV
Jelle, Grafisch

Hailie, Horeca
Froukje, Kapster

Mauro, Grafisch
Luiz, Grafisch
Freya, Kapster

Fleur, Horeca

Mats, Horeca
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6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?



Miguel, CV
Het zelfstandig zijn.
Jelle, Grafisch
De sfeer. Italië heeft de beste sfeer ooit. Gewoon opstaan en buiten gaan maakt je dag al
goed. Iedereen is hier super vriendelijk. De eerste dag dat ik hier aankwam had ik direct
een gevoel van welkomheid. Ik kon direct in de zon wandelen en genieten. Dus ook al was
het een stage, het was een stage met een zeker vakantiegevoel. Het was gewoon genieten.



Dat ik er niet meer weg wou, en dat het zo aangenaam werken was in Italië.



Zeker wel nieuwe mensen leren kennen en het gevoel hebben dat je 2 weken eigenlijk toch Froukje, Kapster
wel een ander leven hebt. Je gaat met andere mensen om, hebt een andere ‘woonplaats’,
je eet anders, hebt plots een andere werkplek… Dat was heel fijn om eens te ervaren. Even
weg uit de dagelijkse sleur in België.



De leuke momenten met de hele groep: we waren een toffe groep die veel samen iets gaat Mauro, Grafisch
doen. We zijn veel activiteiten gaan doen; de leukste vond ik de wijnproeverij. Dat was echt
gezellig om lang met elkaar aan tafel te zitten en zo ook veel te praten met elkaar en elkaar
beter te leren kennen.




Het bedrijf leren kennen en met de mensen leren communiceren en fouten durven maken.
Het Italiaanse leven ontdekken, hoe ze met elkaar omgaan, het salon waar we werkten, de
wijnproeverij waar we naartoe geweest zijn. De clubs waar we in het weekend naartoe
gingen.
Ik ben met enkele lokale mensen Spoleto en Assisi gaan bezoeken: ze konden me allen
mooie en interessante plaatsen met prachtige monumenten en culturele waarden laten
zien. Ook bij Sylvia - de uitbaatster van Vito, een wijnhandel in de beurt van mijn hotel heb ik veel kennis kunnen opdoen en zij heeft me ook veel kunnen vertellen over hun
tradities en hun manier van leven.
Dat collega's zo goed als familie zijn in Italië vond ik wel leuk: iedereen ging samen eten,
samen drinken, dat gaf een zeer warme, open sfeer. Iedereen was zeer lief en sociaal. Hier
in België is alles nogal strikt en "Professioneel", wat voor een minder toffe sfeer zorgt.





Hailie, Horeca

Luiz, Grafisch
Freya, Kapster

Fleur, Horeca

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













Zeker en vast - het was een leuke beleving, en het is zeker de moeite waard om het nog eens
te doen.
Ja, omdat een stage niet alleen helpt om werkervaring op te doen, maar ook voor een sociaal
gevoel. De cultuur van een ander land opdoen is niet alleen leuk, maar opent ook je blik op
de wereld. Dat is juist de reden waarom ik het zo tof vond.
Ja, zeker wel, omdat het zo een mooie kans is waar je zoveel uit kan leren.
Misschien wel, maar zeker niet langer dan 2 weken, want dan zou het gemis naar huis te
groot zijn. Ik denk dat je ook wel geluk moet hebben of het klikt met de groep waar je mee
gaat, en een hele leuke werkplek hebben is ook zeker heel belangrijk.
Ja, het heeft me veel bijgeleerd en ik heb het gevoel dat ik er op communicatief vlak sterker
ben uitgekomen.
ja, het was een enorm grote kans om mezelf te bewijzen - ergens blijft dat je altijd bij je.
Ja, ik vond het echt een heel leuke ervaring. Ik heb er veel van geleerd en veel herinneringen
eraan overgehouden.
Zeker en vast wel: de ervaring was onvergetelijk, cultureel gezien heb ik dan ook enorm veel
kunnen bijleren. Alleen jammer van de slecht georganiseerde organisatie (nvdr: EGINA) en de
stageplaats.
Ja hoor, het lijkt me leuk om andere culturen te ontdekken.

Miguel, CV
Jelle, Grafisch

Hailie, Horeca
Froukje, Kapster

Mauro, Grafisch
Luiz, Grafisch
Freya, Kapster
Fleur, Horeca

Mats, Horeca

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











Ja zeker, ik zou het iedereen aanraden - ik zie niet in waarom je niet eens op reis wilt en
terwijl dingen leert.
Ja, het is een extreem unieke kans. Ik heb hier super veel bijgeleerd en dat kunnen zij ook.
Ja, zeker wel. En als je de kans kan nemen, zou ik het iedereen aanraden.
Ja, want het is een once-in-a-lifetime ervaring!
ja, het was een superleerrijke ervaring, waar ik veel uit heb geleerd, op werkvlak en op
communicatief vlak.
Uiteraard, je krijgt de kans om 2 weken in het buitenland te gaan. Nieuwe culturen leren
kennen, enorm veel dingen bijleren
Het is een leuke ervaring die je echt niet mag laten gaan als je de kans ervoor krijgt. Je leert
er sowieso van bij, en het is eens leuk om in een andere samenleving gegooid te worden en
dit allemaal te ontdekken.
Ik zou het iedereen aanraden - het is een ervaring die je zeker en vast niet mag missen, en
een kans om een totaal andere cultuur te kunnen ervaren.
Ja hoor, heb al veel verhaaltjes verteld aan familie en vrienden. Een paar ervan zouden zelf
willen gaan, maar ze zijn te jong of lopen geen school meer. Het is gewoon een geweldige
ervaring.

Miguel, CV
Jelle, Grafisch
Hailie, Horeca
Froukje, Kapster
Mauro, Grafisch
Luiz, Grafisch
Freya, Kapster

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

6,44
92,06

10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?

Ik vond het een heel leuke ervaring.
Ik zou graag Ben Bruyndonckx bedanken. Ook al was het niet in Zweden de eerste keer gelukt
wou ik hem toch even bedanken voor al de moeite die hij er heeft ingestoken - en dat ik nu
toch nog kon gaan naar het mooie Italië. MULTI BENE, CIAO
Het mag langer dan 2 weken.
Het was een geweldige ervaring. Ik en de rest hadden ook zeker wel wat moeilijke momenten,
gemis naar huis of even een moeilijk moment op de werkplek. Maar we kwamen daar altijd
heel snel door en hadden veel steun en gezelschap aan elkaar. Het enige minpuntje van heel de
stage was dan wel ons hotel, dat viel in het begin wat tegen maar toen we het al een paar
dagen gewoon waren en onze rommel al verspreid was voelden we ons wel meer en meer
thuis in ons kamertje. Dankjewel Erasdu team en Europa voor deze geweldige kans. Dit is een
ervaring die ik me mijn hele leven zal herinneren!

Miguel, CV
Jelle, Grafisch

Dat vriendelijkheid van de mensen in je bedrijf een grote rol speelt in je stage-ervaring. We
konden er met al onze vragen terecht.
Ik ben enorm blij dat jullie zo'n kansen kunnen waarmaken, het was een enorme ervaring.
Ik ben heel blij dat ik dit mocht meemaken, dus wil graag iedereen bedanken die deze ervaring
mogelijk maakte. Bedankt!
Ik vond het een geweldige ervaring en ben dan ook helemaal verliefd geworden op Italie. Ik kijk
er dan ook enorm naar uit om in september mijn verlofweek in Foligno te kunnen spenderen .
Misschien zou er iets meer controle moeten zijn rond het budget?

Mauro, Grafisch

Hailie, Horeca
Froukje, Kapster

Luiz, Grafisch
Freya, Kapster
Fleur, Horeca
Mats, Horeca

Videolinken
https://youtu.be/oNnWZL4rilk

Miguel, CV
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