Bundeling Stagerapporten ERASDU project
Voorjaar 2022
Portugal

8 leerlingen uit opleidingen “Horeca”, “Zorg”, “Grafisch Design” en “Webdesign” van Zonnebos (’s
Gravenwezel), COOVI (Anderlecht), Sint-Cordula (Schoten) en LevelX(28) (Hasselt) liepen een buitenlandse
werkstage in Portugal, regio Porto – Guimarães.
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?











Omdat ik het een super goede kans vond om connecties naar het buitenland
te maken. Plus: het lijkt een super toffe ervaring als je zo'n kans krijgt.
Ik wilde graag een nieuwe ervaring opdoen, en kijken hoe men in Portugal
met ouderen werkt: hoe deze opgevangen worden. Ik wilde graag het
systeem van ouderenzorg ontdekken. Ik wilde ook meer leren over Portugal
en de cultuur.
Ik wilde dat heel graag doen om extra ervaring op te doen. Het leek me wel
leuk om dat eens in een vreemd land te doen.
Om een leuke ervaring op te doen, nieuwe dingen bij te leren. En het is altijd
interessant om te kijken hoe mensen aan het werk gaan in een ander land.
Ik heb deelgenomen omdat ik een nieuwe cultuur wilde leren: hoe ze koken,
hoe ze hun vrije tijd beleven, ... want we zijn toch allemaal een beetje anders.
Omdat het ten eerste al een geweldige leerrijke ervaring is. Ik hou ervan om
andere culturen en nieuwe dingen te zien in de wereld. Je leert ook veel meer
zelfstandigheid aan en dat was iets dat ik nodig had.
Om meer ervaring op te doen en om te zien of ik zelfstandig kon zijn.
Ik wou nieuwe ervaringen opdoen.
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2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?











Ik wou vooral gewoon de verschil zien - hoe mensen in verschillende landen
samenwerken met hun klanten.
Ik wilde kennis maken met het systeem van ouderenzorg en kijken of er
gemeenschappelijke dingen waren, en of we ook nieuwe dingen konden leren
van hen.
Ik wilde zelfstandiger worden. Ik wilde ook kijken of ze op dezelfde manier
werkten als in België. Ik wilde kennismaken met een andere cultuur.
Ik dacht nieuwe dingen bij te leren. Een nieuwe cultuur te ontdekken.
Ik wilde meekoken met hen, nieuwe kooktechnieken ontdekken. En ik wilde
veel weten over de cultuur en geschiedenis.
Mijn verwachtingen waren vooral beter worden in webdesign en om meer
zelfstandig te worden.
Ik wou weten hoe ze in een andere land werken, en vooral om meer te weten
over veganistische voeding. De producten die ze daar gebruiken leren
kennen. En zeker groenten leren eten.
Ik wilde nieuwe mensen leren kennen.
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3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe?













Ja, ze zijn ingevuld. Ik zag alles wat ik wou zien - plus, ik heb zelfs wat van de
taal geleerd.
Ja. Ik heb ontdekt dat ze op een andere manier omgaan met de ouderen, ze
willen hen een familiegevoel geven, meer dan bij ons. Er werd ook elke dag
gelachen en plezier gemaakt.

Sabina, Grafisch

Ja, ik heb geleerd dat ik soms dingen alleen moest doen. Ik heb nieuwe
ervaringen opgedaan: daar draaide het meer om activiteiten doen met
ouderen, terwijl we hier in België ook mensen moeten helpen en eten geven,
bedden opmaken enz. Het was leuk om eens andere dingen te doen.
Niet allemaal, ik hoopte meer te leren op de werkplek, nieuwe technieken of
zo. Ik moest elke dag dezelfde groenten snijden, en dat vond ik jammer.

Anouk, Zorg

Gedeeltelijk. Op de stage moest ik enkel groenten snijden en werden er geen
kooktechnieken aangeleerd. Enkel de laatste dag mocht ik iets nieuws doen:
in de bakkerij. Mijn verwachtingen over de cultuur en geschiedenis werden
wel ingevuld. Het was zoals ik het wilde doen.
Ja, ik heb veel bijgeleerd. De leerkracht die mij hielp met de website heeft mij
nieuwe dingen aangeleerd die webdesign makkelijker maakte. Mijn
zelfstandigheid is ook enorm verbeterd op vlak van alleen wonen en reizen.
Jaa, want nu heb ik groenten leren eten op een lekkere manier.
Ja, ik heb nieuwe mensen leren kennen.
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4. Wat heb je geleerd?











Ik heb alles "in het echt" gezien. Normaal doe ik alleen het digitale gedeelte
van mijn beroep, en nu heb ik alles van de productie kunnen zien.
Ik voel me nu anders, ik heb echt veel plezier gemaakt en niet alleen op de
werkvloer. Ik ben nu altijd opgewekt en vrolijk. Het heeft me ook geleerd dat
niet alles supersnel moet gebeuren, dat je tijd kan nemen voor jezelf.

Sabina, Grafisch

Ik heb geleerd dat ik meer moet durven en niet altijd onzeker hoef te zijn. Ik
vond het ook leuk om dingen te leren over de cultuur van het land, andere
eetgewoonten, geschiedenis van het land (stadje). Ik heb ook geleerd om me
zelfstandig te verplaatsen in een land waar ik de taal niet van ken.
Ik heb wel geleerd hoe je pudding kan maken met alcohol. Ik was minder
bang dan ik had gedacht, ik heb geleerd om zelfzekerder te zijn in nieuwe
situaties.

Anouk, Zorg

Lindsey, Zorg

Christina, Horeca

Maria Simona, Horeca
Ik heb meer geleerd over Portugal. Ik heb ook opgemerkt dat ik minder
onzeker ben geworden, dat ik er gewoon moest voor gaan. Ik vind dat ik ook
zelfstandiger ben geworden. Ik was best wat onzeker, maar ik durf zeggen dat
ik zekerder ben geworden over mijn eigen kunnen.
Myrthe, Webdesign
In webdesign heb ik geleerd om met een programma te werken, "Bootstrap
Studio" genaamd. Het was een tof programma om makkelijkere websites te
maken. Op vlak van cultuur had ik ook veel geleerd. In Portugal zijn de
mensen heel vriendelijk, ze zijn ook niet gehaast/gestrest zoals in België. Dit
was enorm fijn omdat je meer op je gemak aan je opdrachten kon werken. Dit
gaf voor mij betere resultaten.
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Shadia, Horeca
Ik heb alleen leren leven tijdens twee weken. Ik heb mijn plan moeten
trekken om te eten. Ik heb gezien hoe het echte leven is zonder mama en
papa. Erasmus heeft mij veel geholpen, want nu kan ik meer mijn plan
trekken zonder aan iemand anders te vragen om mij te helpen. Nu kan ik
zelfstandig zijn. En ook - wat heel belangrijk is - voordat ik daar stage deed
kon ik geen groenten eten. Ze hebben mij groenten leren eten door een
verschillende bereiding, en nu eet ik groenten. Het was een heel leuke team zeer familiaal. Ik heb de Portugese cultuur meer leren kennen. Dat was een
heel leuke ervaring en ik ben fier op mezelf.
Elise, Grafisch
Ik heb veel geleerd over de Portugese cultuur.
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5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt
en/of geleerd?











De productie kant van mijn beroep. Ik stond meestal aan de productie en het
was heel fijn om dingen te doen die ik vroeger nooit heb gedaan.
De omgang met de collega's, plezier maken. Ik heb geleerd om meer open te
zijn. Qua beroepsvaardigheden heb ik geen nieuwe dingen geleerd. Ik heb wel
iets meer geleerd over andere talen, enkele woordjes (Portugees en Engels).
Ik vond het leuk om de mensen mee te gaan halen en te verplaatsen naar het
dagcentrum. Ik vond het contact met het team en de ouderen heel leuk.
De bakkerij vond ik leuk en interessant, jammer dat dit enkel de laatste dag
was.
De bakkerij, het proces hoe ze brood en gebakjes maakten. Het teamwork
vond ik ook echt leuk.
Het programma "Bootstrap Studio". Het was een zeer leerrijk programma met
handige tools. De leerkracht heeft mij ook veel bijgeleerd op vlak van
voorbereiding van een website: die methoden waren beter dan wat ik op
school heb geleerd.
Nagerechten maken met speciale producten. En vers brood leren maken met
hun methode.
Aan fotografie doen.
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6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?










Ik vond het eigenlijk raar dat in Portugal mensen het helemaal niet erg vinden
als je te laat aankomt aan je werk of stage. Ze hadden zelfs gezegd: "Je moet
niet op tijd zijn". In België is het helemaal anders.
Genieten van alle dingen die op je pad komen!
Alle uitstappen, waardoor we meer leerden over de geschiedenis en de
cultuur van Portugal.
Ik vond de geschiedenis over het kasteel heel interessant. Mijn bezoek aan
Porto vond ik ook heel leuk.
Het bezoek aan het kasteel, het bezoek aan Porto en het feit dat ik nieuwe
mensen heb leren kennnen.
Het leukste waren de mensen en hun vriendelijkeheid. Het zelfstandig zijn
was ook nieuw: je moet alles zelf plannen en gewoon op tijd inleveren.
Het was interessant om te zien hoe ze groenten verwerken, en wat vegan
echt is.
Nieuwe mensen leren kennen.
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?










Ja! Ik zou het super spannend vinden om dit opnieuw te doen. Ik vond de
mensen van mijn stage super fijn en ik heb een echt leerzame ervaring gehad.
Ja, om nog meer ervaring op te doen en meer te leren over andere culturen,
taal.
Ja, maar niet in mijn eentje, wel met begeleiding. Ik vond het heel erg leuk.
Ja, omdat het een hele leuke ervaring is om naar een ander land te gaan en te
zien hoe ze daar te werk gaan.
Ja, omdat ik ook eens naar een andere plek/land wil gaan en ook daar
ervaring wil opdoen qua kooktechnieken, cultuur en geschiedenis.
Ja! Heel graag zelfs, het is een geweldige ervaring en je leert zoveel bij in alle
aspecten.
Jaa, want het kan je nog veel meer ervaring en cultuur geven. En zo kan je ook
zien hoe ze in een andere land werken en leven. Het is heel interessant om te
weten.
Ja.
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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?











Zeker! Ik raad het iedereen aan; zo'n kans is echt tof en je maakt zoveel mee.
Je leert zelfstandig zijn en hoe je met geld kan omgaan, want je moet
natuurlijk je budget controleren en zoveel meer.
Ja, omdat het meer dan de moeite waard is om nieuwe dingen te leren - ook
over jezelf. Ik denk dat het soms nodig is om jezelf op die manier te leren
kennen.
Ja, want het was zo leuk. Dus iedereen zou daarvan moeten kunnen genieten.
Het is echt een hele goede ervaring. Je leert veel bij over jezelf en over de
cultuur.
Ja, omdat iedereen zo'n ervaring moet meemaken om nieuwe dingen te leren
en een andere cultuur te ontdekken.
Ja, omdat het eigenlijk een goede manier is om nieuwe ervaringen op te
doen. Je moet eens over de grenzen heen durven kijken.
Ja, zou ik zeker doen! Omdat het een ervaring is die je nooit zult vergeten en
omdat het heel leerrijk is op vlak van cultuur, zelfstandigheid, beroep, enz. Dit
moet iedereen wel eens een keer doen in zijn leven!
Jaa, dat kan hen veel helpen om in de toekomst zelfstandig te kunnen leven
en hun plan te leren trekken, zonder dat er iemand hen helpt. Of ook om
verschillende mensen te leren kennen, en kennis te maken met verschillende
culturen.
Ja heel zeker, omdat ik deze ervaring nooit ga vergeten.
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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

6,63
94,64

10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?










Helemaal niks - het was echt een leuke ervaring!
Het was geweldig!
Het was gewoon super leuk! De mooiste ervaring die ik ooit heb
meegemaakt!
In de toekomst wil ik nog meer nieuwe dingen leren.
Ik vond het allemaal super tof, interessant en fantastisch!
Dat ik enorm blij ben dat ik dit mocht doen. Ik was eerst zo nerveus en meer
in mijn eigen comfortzone, waardooriIk stress had om dit te doen. Maar
uiteindelijk was het toch geweldig en ben ik er beter uitgekomen.
Ik raad alle studenten aan om dit te doen. Dat kan hun veel helpen.
Het was heel leuk.
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Videolinken



https://youtu.be/HZ3TZ-EaXYw
https://youtu.be/vFLQTfwYsC0

Maria Simona, Horeca
Myrthe, Webdesign
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