VET TRACER STUDY
Analyse van de Erasmus+-mobiliteit van lerenden
uit het technisch en beroepsonderwijs en uit
opleidingsorganisaties
in samenwerking met Magda Kirsch en Yves Beernaert – Educonsult

Erasmus+

Yves Beernaert en Magda Kirsch wensen het Epos-agentschap te
danken voor het in hen gestelde vertrouwen. Zij danken ook alle
leerlingen en afgestudeerden die de moeite hebben genomen om
de vragenlijst in te vullen. Een heel speciale dank gaat naar al de
leerlingen die bereid waren deel te nemen aan de focusgroepen en
ook hun leerkrachten die deze samenkomsten organiseerden.
Tenslotte gaat onze dank naar de tien afgestudeerden die bereid
waren een individueel interview te geven. Zonder al deze actoren
zou de studie niet mogelijk geweest zijn.

Het is echt een topervaring!
Je leert niet alleen om te gaan
met mensen uit een ander land,
maar je maakt ook kennis met
hun manier van leven en werken.
De kennis en competenties die je
mee naar huis neemt kan je
nergens anders verwerven.
Het is een unieke kans die zou
moeten gegeven worden aan
alle lerenden! Het is een
schitterende en leerrijke ervaring
die de manier waarop je naar je
studies en je toekomstige job
kijkt positief beïnvloedt voor de
rest van je leven!
een deelnemer/deelneemster
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Inleiding en
methodologie
Het is te weinig geweten dat de Europese Commissie niet alleen
mobiliteit voor studenten in het hoger onderwijs organiseert, maar
dat ze sinds 1995 ook de mogelijkheid biedt aan lerenden uit het
technisch en beroepsonderwijs om deel te nemen aan transnationale
mobiliteit. Deze studie wil kijken naar de impact die transnationale
mobiliteit heeft gehad op de competenties, vaardigheden, studies en
loopbaantrajecten van studenten uit het technisch of beroeps
onderwijs die stage hebben gelopen in het buitenland.
De Europese Commissie definieert de transnationale leermobiliteit
als een reis naar het buitenland gericht op het verwerven van nieuwe
kennis en vaardigheden, het leren van een taal en het ontwikkelen
van brede interculturele competenties. Dergelijke mobiliteit kan in
elke fase van het onderwijs worden geïmplementeerd, inclusief
beroepsonderwijs en -opleiding.
Wat studenten, stagiairs, leerlingen en jongeren betreft, moeten de
mobiliteitsactiviteiten die worden ondersteund in het kader van
kernactie 1 (Leermobiliteit van personen) de volgende resultaten
opleveren:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

verbeterde leerprestaties;
verbeterde inzetbaarheid en betere loopbaanperspectieven;
toegenomen gevoel voor initiatief en ondernemerschap;
toegenomen zelfrespect;
verbeterde competenties in vreemde talen;
versterkt intercultureel bewustzijn;
actievere maatschappelijke participatie;
beter bewustzijn van het Europese project en de EU-waarden;
verhoogde motivatie om deel te nemen aan toekomstige
(formele / niet-formele) opleiding of training na de
mobiliteitsperiode in het buitenland.
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In 2017 heeft het Poolse nationale agentschap een eerste poging
gedaan om de impact van transnationale beroepsmobiliteit op de
latere opleiding en loopbaan van de Poolse deelnemers te beoordelen.
Dit leidde tot een initiatief om de studie uit te breiden naar
verschillende Europese landen, wat resulteerde in de VET TRACER
STUDY gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van
het Erasmus+-programma.
De studie richt zich op stages die worden gefinancierd door Europese
onderwijsprogramma’s ter ondersteuning van activiteiten op het
gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in het kader van de
volgende programma’s:

•

het Leonardo da Vinci-programma, dat deel uitmaakte van het
programma Een leven lang leren dat in de jaren 2007-2013 is
uitgevoerd;

•

het Erasmus+-programma, een voortzetting van de activiteiten
die zijn gerealiseerd in de vorige programmeringsfase van EUfondsen en met de huidige financiële budgetten in de jaren
2014-2020 worden uitgevoerd.

Bij het ontwikkelen van de onderzoeksinstrumenten en het definiëren
van een aantal stellingen, werd niet alleen rekening gehouden met
louter beroepsgerichte vaardigheden die zijn verworven in het kader
van formeel onderwijs, maar ook met de zogenaamde “soft skills”
(zachte vaardigheden) die zijn verkregen in het kader van nietformeel onderwijs als onderdeel van het overeengekomen beroeps
mobiliteitsprogramma. De vragen waarop dit rapport antwoorden wil
vinden, zijn:

•

Heeft de transnationale mobiliteit een invloed op de toekomstige
carrières en persoonlijke ontwikkeling van voormalige leerlingen en
stagiairs, en, zo ja, in welke mate?

•

Welke nieuwe competenties en vaardigheden hebben mobiliteits
deelnemers tijdens de praktische beroepsopleiding in het buiten
land verworven of ontwikkeld?

•

In hoeverre zijn de verworven competenties nuttig gebleken, met
name in de context van een professionele status en de status op
de arbeidsmarkt?
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Om zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens over de mobiliteit
te verzamelen, werden drie instrumenten gebruikt:

•

Een questionnaire die gestuurd werd naar alle deelnemers die hun
toestemming hadden gegeven om gecontacteerd te worden en
mobiel waren in het kader van het Leonardo da Vinci-programma,
dat deel uitmaakte van het Leven Lang Leren Programma
(2007-2013) of binnen het Erasmus+-programma (2014-2019);

•

Drie focusgroepen met lerenden en afgestudeerden die hadden
deelgenomen aan de transnationale mobiliteit;

•

Tien diepte-interviews met afgestudeerden die tijdens hun studie
aan de transnationale mobiliteit hadden deelgenomen.
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Kenmerken van de
deelnemers aan de
questionnaire, de
focusgesprekken
en de individuele
interviews
466 lerenden en afgestudeerden die hadden deelgenomen aan de
transnationale mobiliteit vulden de questionnaire in. 336 question
naires waren geldig en bruikbaar. De overgrote meerderheid van de
studenten die reageerden op de questionnaire (332), was mobiel in
het kader van het Erasmus+-programma. 13% van de respondenten
gaf niet aan of ze man of vrouw waren. Van diegenen die dit wel
deden, was 38% man en 62% vrouw, alhoewel ongeveer de helft van
de mobiele lerenden mannen waren.
De respondenten kwamen grotendeels uit tso (56%) en bso (39%)
maar er waren ook lerenden van het dbso (3%) en SYNTRA
Vlaanderen (2%).
36% van de respondenten was twee weken in het buitenland, 33%
drie weken, 20% vier weken, 8% één à drie maanden en 3% meer dan
drie maanden. Gemiddeld brachten de ondervraagde leerlingen twee
tot drie weken in het buitenland door met een minimum van twee
weken en een maximum van vijf maanden. Dit komt overeen met de
gemiddelde mobiliteitsduur van de Vlaamse lerenden binnen het
Erasmus+-programma (20 dagen).
Vooral de studenten Toerisme, catering, horeca en accommodatie
brachten een langere periode in het buitenland door.
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Kenmerken van de respondenten
Studenten die reageerden op de questionnaire (totaal aantal: 466, waarvan 336 geldige antwoorden)
Jaar mobiliteit

N

Geslacht

N

Onderwijstype

N

2007

1

NA

2

bso

135

2008

0

M

111

tso

187

2009

1

V

182

dbso

10

2010

0

-

41

SYNTRA
Vlaanderen

7

2011

1

2012

0

2013

1

2014

4

2015

36

2016

78

2017

80

2018

134
Focusgroepen (3 focusgroepen met 22 deelnemers)

Jaar mobiliteit

N

Geslacht

N

Onderwijstype

N

2018

10

M

17

tso

12

2019

12

V

5

bso

10

Individuele interviews (totaal aantal: 10)

12

Jaar mobiliteit

N

Geslacht

N

Onderwijstype

N

2016

2

M

7

tso

5

2017

5

V

3

bso

2

2018

3

dbso

1

SYNTRA
Vlaanderen

2

Studenten die reageerden op de questionnaire (totaal aantal: 466, waarvan 336 geldige antwoorden)
Studiegebied

N

Type stagebedrijf

N

Duur

N

Toerisme

65

Groot

41

2w

123

Gezondheid

57

Middelgroot

29

3w

110

Landbouw

34

Klein

65

4w

67

Onderwijs

13

NGO

3

1-3 m

27

Administratie

86

Micro

58

+3 m

9

ICT

18

VET school

22

Elektronica

8

Opleidingscentrum

26

Cultuur

13

Overheidsinstelling

17

Bouw

16

Andere

75

Andere

26
Focusgroepen (3 focusgroepen met 22 deelnemers)

Studiegebied

N

Type stagebedrijf

N

Duur

N

Toerisme

10

Hotel, restaurant

10

2w

9

Landbouw

6

Klein

3

3w

1

Bouw

6

VET school

3

4w

2

Middelgroot

6

5m

10

Individuele interviews (totaal aantal: 10)
Studiegebied

N

Type stagebedrijf

N

Duur

N

Bouw

1

Jongeren met Down

1

2w

3

Administratie

3

Administratie

1

3w

4

Toerisme

2

Logistiek

1

4w

2

Gezondheidszorg
en sociaal werk

4

Winkel

1

3m

1

Hotel

1

Restaurant

1

Zorginstelling

4
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Percentage respondenten per studiegebied

5%
Bouw, elektriciteit, gas, water en energie

4%
Cultuur, kunst en entertainment

2%
Elektronica, fabricage,
mijnbouw en delfstoffen

5%
ICT en IT

26%
Andere

14

8%
Andere administratieve diensten

19%
Toerisme en catering

17%
Gezondheidszorg en sociaal werk

10%
Land- en tuinbouw

4%
Onderwijs, openbaar bestuur en defensie

De studiegebieden die het best vertegenwoordigd waren, zijn
Toerisme, catering, horeca & accommodatie (19%), Gezondheidszorg
en sociaal werk (17%) en Landbouw, tuinbouw, visserij en milieu
(10%). 5% van de studenten kwam uit het studiegebied Bouw,
elektriciteit, gas, water en energie en evenveel uit het studiegebied
ICT en IT, 4% uit Onderwijs, openbaar bestuur en defensie, 4% uit
Cultuur, kunst, entertainment en recreatie, 2% uit Elektronica,
fabricage, mijnbouw en delfstoffen, 8% uit andere administratie en
diensten en tenslotte 26% uit overige studiegebieden. Vaak ging het
hier om studenten die hun eigen studiegebied niet herkenden. Zo gaf
7% van deze respondenten aan uit het studiegebied Zorg te komen,
3% uit andere Administratie en diensten.
Het is niet verwonderlijk dat vooral in het studiegebied Gezondheids
zorg en sociaal werk de meisjes oververtegenwoordigd zijn (27% van
alle studenten t.o.v. slechts 2% jongens) terwijl in de studiegebieden
Landbouw, Bouw, ICT en IT en Elektronica de jongens oververtegen
woordigd zijn.
20% van de respondenten ging naar het Verenigd Koninkrijk, 14%
naar Spanje en 10% naar Nederland en Frankrijk. Scandinavische
landen waren ook populair: 9% van de lerenden die mobiel waren had
Finland als bestemming en 5% Zweden.
Zowel de duur van de mobiliteit, het type onderwijs, de best vertegen
woordigde studiegebieden en de bestemming van de mobiliteit zijn
representatief voor de werkelijke mobiliteit van de lerenden.
18% van de respondenten op de vragenlijst voerde de transnationale
mobiliteit uit in een kleine en 9% in een middelgrote onderneming.
17% deed dit in een micro-onderneming en 12% in een groot bedrijf.
7% bracht de mobiliteit door op een school voor beroeps- of
technisch onderwijs (soms gecombineerd met praktijk in een bedrijf
of organisatie) en 8% in een opleidingsorganisatie; 5% werkte in
overheidsdiensten, iets meer dan 1% in een kleine ngo en 22% in
andere organisaties. Meer vrouwen (28%) dan mannen (12%) werkten
in andere organisaties zoals zorgcentra voor ouderen (5%), kinder
dagverblijven (2%), een ziekenhuis of huisartsenpraktijk (1%), een
school (anders dan een beroepsschool) of een universiteit (4%) een
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Respondenten per studiegebied en per geslacht
2

Gezondheid

27
18,9
19

Toerisme
9

Andere administratie en diensten
Zorg

11
0
7
14

Landbouw

6

Cultuur

3

Onderwijs

3

5
4
1

Wellness, lichaamsverzorging, sport

3
5

Administratie, logistiek en onthaal

3
1

Verkoop

3
1

Haartooi

3
1

Grafiek

3
14

ICT

2
3

Transport

1

Restaurant, bakkerij

1
1

Dierenzorg

1
1

Kunst

1
1
13

Bouw

1
5

Elektronica
Techniek
Schrijnwerkerij

1
5
0

Man

2
0

Vrouw

0%

16

5%

10%

15%

20%

25%

30%

hotel (7%) of een winkel (1%). Het waren zowel scheepswerven als
modehuizen en luxehotels waar de leerlingen werkten.
De studenten van de focusgroepen (12 lerenden en 10 afgestudeer
den) kwamen uit de studiegebieden Toerisme, catering, horeca en
accommodatie (10), Landbouw (6), Bouw, elektriciteit, gas, water en
energie (6). De overgrote meerderheid waren jongens (17) en slechts
vijf meisjes. Twaalf kwamen uit het tso en tien uit het bso. De afge
studeerden Toerisme, catering, horeca en accommodatie verbleven
vijf maanden in het buitenland, onmiddellijk na afstuderen. De
lerenden uit landbouw verbleven minimaal twee weken en maximaal
vier weken in het buitenland en de lerenden uit het studiegebied
Bouw twee weken. Die laatsten deden allen hun stage in Nederland
maar de anderen waren verdeeld over een tiental landen van de EU.
Ook bij de tien individuele gesprekken waren de mannen oververte
genwoordigd (7). Zij waren allen afgestudeerden uit de studiege
bieden Bouw (1), Administratie (3), Toerisme (2) en Gezondheidszorg
en sociaal werk (4). Ze verbleven tussen de twee weken en tweemaal
drie maanden (student Toerisme) in het buitenland. Vier van hen
gingen naar het Verenigd Koninkrijk en de anderen waren verspreid
over zes landen van de EU. In tegenstelling tot de questionnaire waren
de studenten van SYNTRA Vlaanderen hier oververtegenwoordigd (2).
Er waren ook vijf studenten uit het tso, twee uit het bso en één uit het
dbso. De overgrote meerderheid van deze studenten studeert verder
(7) en de anderen zijn voltijds aan het werk.
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Impact
van de mobiliteit
Enerzijds toetsten wij de impact van de mobiliteit aan de vijf schalen
van impact die worden gehanteerd door Guskey bij het beoordelen
van de impact van bijscholingen van leerkrachten (Guskey, 2000).
Alhoewel het hier niet gaat om bijscholingen, is het toch in eerste
instantie de bedoeling van de Europese Commissie dat de deel
nemers aan de mobiliteit competenties zouden verkrijgen die hun
helpen bij verdere studies en in hun verdere beroepsloopbaan.
1. Tevredenheid van de deelnemers;
2. Opgedane kennis en competenties;
3. De steun van de organisatie
(de eigen school, de gastschool, Epos etc...);
4. Toepassen van de competenties (in dit geval impact op de studies
of de carrière van de deelnemers);
5. Impact op de leerlingen (in dit geval impact op derden).
Voor onze conclusies hebben wij de resultaten van de studie ook
getoetst aan de doelstellingen die vooropgesteld werden door de
Europese Commissie en die hierboven werden opgesomd.
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Reacties op de stelling: Ik heb goede herinneringen aan mijn stage

2%
NA

3%
Een beetje akkoord

12%
Behoorlijk akkoord

66%
Volledig akkoord

17%
Grotendeels akkoord
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3.1. Tevredenheid van de deelnemers
Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de studenten en
afgestudeerden heel tevreden is over de transnationale mobiliteit,
aangezien 83% van de respondenten in de vragenlijst het volledig of
grotendeels eens is en 97% het er in behoorlijke mate mee eens is
dat ze goede herinneringen aan de mobiliteit hebben. Ze hebben
uitstekende herinneringen aan de stage, maar vooral aan de mensen
die ze hebben ontmoet en de andere culturele omgeving.
Niemand was het volledig oneens met deze verklaring. Dit wordt
zowel door de individuele geïnterviewden als door de deelnemers in
de focusgroepen bevestigd. Slechts twee geïnterviewden (één
persoon die deelnam aan de individuele interviews en één persoon die
deelnam aan de focusgroepen) hadden gemengde reacties op de
mobiliteit. In het eerste geval ging het om een persoon die een
opdracht had gekregen die niet strookte met zijn opleiding en in het
tweede geval om een afgestudeerde die niets had bijgeleerd en
slechts repetitief werk had moeten uitvoeren. Toch zou deze studente
opnieuw deelnemen aan een internationale mobiliteit.

Alhoewel ik mijn stage niet uitdagend genoeg vond, zou ik
toch opnieuw deelnemen aan een internationale stage en
hopen dat ik de volgende keer meer geluk heb.

De gemiddelde score die aan de mobiliteit wordt gegeven gebaseerd
op de vraag of de leerlingen deze transnationale mobiliteit aan hun
medeleerlingen zouden aanbevelen op een schaal van 1 tot 10, is ook
erg hoog (8,88) en slechts zes van de 336 respondenten gaven een
score lager dan 5 (2%). Wanneer respondenten de stage niet wilden
aanbevelen, was dat meestal omdat deze niet in overeenstemming
was met wat ze studeerden of waarvoor ze werden opgeleid.
Meer mannen zijn het volledig eens met de stelling dat ze goede
herinneringen hebben aan de mobiliteit (74%) dan vrouwen (67%),
97% van zowel de mannen als de vrouwen is het grotendeels of
volledig eens met de stelling. Toch zullen meer vrouwen de stage
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Appreciatie van de stage
(% van de respondenten die het volledig of grotendeels eens zijn)

87

Ik heb goede herinneringen aan mijn
tijd die ik op stage heb doorgebracht
in het buitenland

86

66

Na mijn terugkeer van de buitenlandse
stage heb ik mijn kennis en ervaringen
gedeeld met anderen

81

Studenten in Vlaanderen krijgen
een gelijkaardige professionele
ervaring en training en verwerven
gelijkaardige vaardigheden als
studenten in het buitenland

25

16

25

Er is geen verschil tussen het opdoen
van professionele ervaringen in
Vlaanderen of in het buitenland

20

0%

10%
Man

22

20%

30%

Vrouw

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

aanbevelen aan hun collega’s en halen zij een gemiddelde score van 9
tegenover 8,71 voor mannen. Diegenen die naar het Verenigd
Koninkrijk en Nederland zijn gegaan, apprecieerden de mobiliteit
meer dan diegenen die naar andere landen gingen en leerlingen uit
Landbouw en Gezondheidszorg apprecieerden de transnationale
mobiliteit meer dan studenten uit andere onderwijsgebieden.
Uit de grafiek hiernaast blijkt duidelijk dat de overgrote meerderheid
van de respondenten goede herinneringen heeft aan de stage, maar
ook dat ze na hun terugkeer uit het buitenland hun kennis en
ervaringen hebben gedeeld met anderen. Vrouwen deden dit
aanzienlijk meer dan mannen.
De overgrote meerderheid stelt ook dat er een groot verschil is tussen
het opdoen van professionele ervaringen in Vlaanderen en in het
buitenland. Bovendien is slechts 19% van de respondenten het
grotendeels of volledig eens met de stelling dat leerlingen in
Vlaanderen een gelijkaardige professionele ervaring en training
krijgen en gelijkaardige vaardigheden als leerlingen in het buitenland
verwerven. Vrouwen ervoeren nog meer het verschil tussen een
opleiding in Vlaanderen en in het buitenland. Slechts 16% is het
volledig of grotendeels eens met de stelling dat er geen verschil is
tussen het opdoen van professionele ervaring in Vlaanderen of in het
buitenland. Dat alles wijst erop dat de lerenden het eens zijn over het
feit dat zij in het buitenland kennis en vaardigheden hebben
opgedaan die ze niet in eigen land zouden opdoen.
Vrijwel alle geïnterviewden zeiden dat het werk in België veel stress
voller is dan in het buitenland. Soms zeiden ze ook dat veiligheids
voorschriften in het buitenland minder streng zijn dan in België, of
zelfs onbestaande.
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Opgedane professionele competenties
Dankzij de mobiliteit ...
… heb ik praktische professionele
ervaring verworven

27%

… kwam ik in aanraking met een
professionele omgeving, organisatie
en werkcultuur, die verschilt van
die in Vlaanderen

33%

21%

… heb ik geleerd hoe werkplekken en
mijn industrie anders functioneren dan
in Vlaanderen

29%

22%

… kwam ik in contact met manieren
om een beroep te leren die anders zijn
dan de manier waarop wij het in
Vlaanderen leren

33%

20%

28%

… kan ik werken met gespecialiseerde
en/of technische documentatie

30%

20%

10%

20%

Behoorlijk eens

19%

30%

40%

18%

27%

24%

20%

25%

0%
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35%

31%

… heb ik recente technologieën of
software leren gebruiken

31%

28%

… besef ik de kenmerken van een
individuele werkplek

… heb ik vaardigheid om
gespecialiseerde machines en
instrumenten te gebruiken

35%

31%

21%

… heb ik aspecten van het beroep
geleerd die ik nooit had kunnen leren in
mijn school of organisatie

26%

12%

12%

7%

50%

Grotendeels eens

60%

70%

80%

Volledig eens

90%

100%

3.2. Opgedane kennis en competenties
3.2.1. Professionele competenties
86% van de leerlingen is het erover eens dat ze praktische profes
sionele ervaring hebben opgedaan (27% behoorlijk eens, 33%
grotendeels en 26% is het daar volledig mee eens). Zoals een van de
geïnterviewden in de focusgroepen verklaarde:
Ik heb veel geleerd omdat ik nog nooit eerder met
rendiervlees had gewerkt. Bovendien waren er de
verschillende paddenstoelen en bessen die in de Finse
keuken worden gebruikt en die ik niet kende.

En een van de individuele geïnterviewden verklaarde het als volgt:
Ik heb genoten van elk moment van deze transnationale
stage in Sneek in Friesland (Nederland). Het was echt een
geweldige professionele en persoonlijke ervaring als kinderverzorgster. De combinatie van stage in een kinderdagverblijf
en een paar dagen lessen volgen in een mbo-school was erg
nuttig en inspirerend. Ik waardeerde vooral de begeleiding
door zowel de Nederlandse collega’s in het kinderopvangcentrum als door de leraar van onze school. Het werd een echt
reflectieve transnationale stage die echt een impact heeft
gehad op mijn beslissing om verder te gaan in het hoger
onderwijs in hetzelfde vakgebied.
Meer lerenden van Toerisme, horeca en catering (94%) zijn het eens
met de stelling dat zij praktische professionele ervaring hebben
opgedaan dan de lerenden van andere studiegebieden.
Het is belangrijk te benadrukken dat, hoewel de meeste geïnter
viewden en respondenten, zowel in de individuele als in de focus
groepinterviews en in de enquête meenden dat ze professionele
competenties hadden verworven, enkele leerlingen teleurgesteld
waren omdat de stage niet in overeenstemming was met wat ze
hadden gestudeerd of waarvoor ze waren opgeleid.
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Zoals een leerling in de enquête zei:
Het is niet wat werd beloofd en helaas heb ik niets geleerd
over mijn beroep. Had een leuke tijd en maakte nieuwe
vrienden. Maar het was jammer dat het belangrijkste doel was
om te leren en ik heb niets geleerd. Ik zou het niet meer doen.

Het is daarom belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt
met de gastorganisatie en dat in geval van problemen een nieuwe
stage kan worden aangeboden, zoals het geval was voor de volgende
leerling:
De gekozen werkplekken moeten beter voldoen aan de
doelstellingen die voor de stage moeten worden bereikt. Ik heb
bijvoorbeeld de eerste twee weken in Primark gewerkt. Ik heb
toen niets geleerd, ik moest dat melden aan de supervisor en
ik mocht werken in een PR / marketingbureau waar ik nieuwe
competenties heb verworven.

85% is het er ook mee eens dat ze een professionele omgeving,
organisatie en werkcultuur hebben ontmoet, die verschilt van die in
hun eigen land (21% in behoorlijke mate, 29% grotendeels en 35%
volledig). Een van de geïnterviewden verklaarde het als volgt:
Het was interessant om de verschillende werkorganisatie en
ethiek in het land van mijn transnationale stage te zien. Ik
realiseerde me dat we in België veel harder werken dan in
andere landen.

84% is zich er ook van bewust geworden dat de werkplekken en hun
industrie in het buitenland verschillen van hoe ze in hun eigen land
zijn en evenveel dat ze verschillende manieren hebben gezien om een
vak te leren. Verschillende deelnemers in de focusgroepen waren het
erover eens dat:
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Werken in België is veel stressvoller dan in het buitenland. Hier
in België worden we behandeld als goedkope arbeidskrachten
en tijdens onze stage in het buitenland werden we behandeld
als extra personeel dat met respect werd behandeld en een
afgesproken aantal uren moest werken.

22% is het ook behoorlijk eens, 31% grotendeels en 31% volledig dat ze
hebben geleerd over hoe werkplekken en hun industrie anders werken
dan in Vlaanderen; en 21% is het in behoorlijke mate eens, 28%
grotendeels en 35% volledig eens dat ze geconfronteerd werden met
manieren om een beroep te leren, die verschillen van de manier waarop
ze het in hun land leren. Zoals een van de individuele geïnterviewden zei:
Ik heb in Nederland nieuwe manieren van werkorganisatie
gezien in relatie tot activiteiten met peuters in een kinderdagverblijf. Ze richten zich veel meer op het verwerven van
intellectuele vaardigheden bij de kleine kinderen.

83% van de leerlingen werd zich ook bewust van de kenmerken van
individuele werkplekken (31% is het in behoorlijke mate eens, 33%
grotendeels en 18% volledig). Driekwart van de respondenten is het
erover eens dat zij elementen van het beroep hebben geleerd die zij
niet op hun school of in hun organisatie hadden kunnen leren (20% in
behoorlijke mate, 28% grotendeels en 27% volledig).
Een van de deelnemers in de focusgroep zei het volgende:
We hebben leren werken in compleet andere omstandigheden
dan op school, omdat we buiten schilderden met soms giftige
materialen en ook leerden werken met spuitmachines.

Twee derde is het erover eens dat ze geleerd hebben om te gaan met
specialistische en/of technische documentatie (30% behoorlijk eens,
24% grotendeels en slechts 12% volledig). Soms was het gewoon een
ander programma:
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Hoewel wat ik in het bedrijf deed, hetzelfde was als wat ik op
school deed, moest ik met een ander CAD-programma
werken.

De laagste scores zijn voor de mogelijkheid om gespecialiseerde
machines en apparatuur te bedienen en het gebruik van de nieuwste
technologieën of software. Slechts 52% is het eens met deze verklaringen. Wat de eerste stelling betreft is 20% het behoorlijk eens, 20%
in hoge mate en 12% volledig, wat aangeeft dat minder dan een
derde het geheel of grotendeels eens is met de verklaring. Met de
laatste stelling, namelijk dat zij hun competentie met betrekking tot
het gebruik van de nieuwste technologieën hebben vergroot, is
slechts een kwart van de respondenten het volledig of grotendeels
eens (respectievelijk 7% en 19%); 25% is het er behoorlijk mee eens.
Opgemerkt moet worden dat een aantal studenten niet op de laatste
twee stellingen heeft gereageerd, omdat in sommige beroepen geen
gebruik wordt gemaakt van technologie of softwareprogramma’s.
Wanneer we de antwoorden van vrouwen en mannen vergelijken, zien
we dat evenveel vrouwen als mannen het er volledig of grotendeels
mee eens zijn dat ze praktische ervaring hebben opgedaan tijdens
hun transnationale mobiliteit. Veel meer mannen (61%) dan vrouwen
(53%) zijn het er echter volledig of grotendeels mee eens dat ze
elementen van het beroep hebben geleerd die ze niet op hun school
hadden kunnen leren.
Ook wat betreft het zich bewust worden van de kenmerken van
individuele werkplekken, zijn er significante verschillen: 51% van de
vrouwen en 57% van de mannen is het er volledig of helemaal mee eens
dat zij zich bewust werden van deze verschillen. Er is ook een aanzienlijk
verschil in het werken met gespecialiseerde en of technische documen
tatie (33% V, 38% M). De grootste verschillen worden echter opgemerkt
bij het gebruik van recente technologieën of software (20% V, 36% M)
en vooral het beter kunnen werken met gespecialiseerde machines en
instrumenten (23% V, 44% M). Dit kan worden verklaard door het feit
dat veel meer vrouwen in de Gezondheidszorg en sociaal werk werken en
dat meer mannen in de ICT, Elektronica, Landbouw en Bouw werken.
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Tijdens de focusgroepen zeiden alle leerlingen op één na dat ze veel
professionele vaardigheden hadden verworven. Vaak waren het
andere vaardigheden dan ze op school hadden verworven of ontwik
kelden ze de vaardigheden die ze op school hadden verworven verder.
Ze moesten werken met verschillende computerprogramma’s,
verschillende producten, maaltijden bereiden die ze nog niet eerder
hadden bereid of ze moesten onder andere omstandigheden werken.
Sommige leerlingen uit Landbouw waardeerden het dat ze de
gelegenheid kregen om zware machines te besturen of verschillende
foktechnieken te zien. Slechts één leerling zei dat ze geen uitdagingen had gehad en slechts de vaardigheden en competenties die ze al
op school had verworven, had herhaald.
De meeste leerlingen die deelnamen aan de individuele interviews,
hadden niet noodzakelijkerwijs met nieuwe apparatuur of nieuwe
technieken gewerkt, maar ze hebben geleerd hun professionele
vaardigheden en competenties op een creatieve, innovatieve en
onafhankelijke manier te gebruiken. Soms, zoals in de Gezondheids
zorg en sociaal werk (voor volwassenen, ouderen of kinderen),
verwierven ze echt nieuwe technieken of benaderingen die anders
waren dan wat ze in België hadden geleerd.
Verschillende cursisten benadrukten dat ze hebben geleerd om veel
vaardigheden, technieken, methoden en competenties op een hoger
niveau te gebruiken, omdat de mensen voor wie ze moesten zorgen of
waarmee ze te maken hadden een andere sociale of zelfs culturele
achtergrond hadden.
Andere studenten zeiden dat ze getuige waren van nieuwe en
verschillende vormen van werkorganisatie en -management die
allemaal de hoogste nauwgezetheid en kwaliteit vereisen. Ze
waardeerden ook dat ze konden bijdragen aan deze kwaliteit.
Vrijwel alle afgestudeerden in de individuele interviews benadrukten
dat ze veel praktijkervaring hebben opgedaan en verschillende professionele vaardigheden en competenties hebben uitgediept die zeer
nauw verwant waren met het beroep waarvoor ze werden opgeleid in
het Vlaamse beroepsonderwijs of technisch onderwijs of de beroepsopleiding. Slechts één leerling klaagde dat hij geen professionele
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competenties had verworven, omdat het werk dat hij moest doen niet
in overeenstemming was met dat waarvoor hij was opgeleid.
De meeste leerlingen wezen er ook op dat de werkcultuur in de landen
waar ze werkten minder stressvol was dan in België. De werktijden
werden beter gerespecteerd en de leerlingen hoefden geen overuren
te doen maar konden zich beperken tot de officiële werktijden die
ongeveer 38-40 uur per week waren:
Als je je uren hebt gedaan, hoef je niet meer verder te werken!

55% van de studenten die op de vragenlijst hadden gereageerd en
vrijwel alle studenten die aan de focusgroepen en individuele
interviews hadden deelgenomen, hadden een stage gelopen in hun
eigen land naast deze in het buitenland, zodat ze de verschillen
tussen stages in Vlaanderen en het buitenland goed konden zien.
Zoals een leerling in de enquête opmerkte:
Het was behoorlijk leerzaam, maar ze waren gewend om in een
langzamer tempo te werken, waardoor de taken veel efficiënter werden verdeeld dan de soms hoge prestaties die we hier
op school moesten leveren.
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3.2.2. Competentie om in een vreemde taal te
communiceren
Op de vraag in hoeverre de stageplaats in het buitenland de
lerenden toeliet om hun competenties om in een vreemde taal te
communiceren te verbeteren, een vreemde taal te verwerven of te
ontwikkelen, stemde 85% van alle respondenten in met de stelling:
34% van alle respondenten was het volledig eens met de stelling,
31% verklaarde dat ze het in hoge mate en 20% behoorlijk eens
waren. Dit betekent dat 65% van de respondenten het volledig of
grotendeels eens was met de stelling dat zij hun taalvaardigheden
hadden verbeterd. Sommige leerlingen hadden nauwelijks taalvaar
digheden toen ze naar het buitenland gingen. Zoals een van de
leerlingen in de enquête het uitdrukte:
De enige grote hindernis was de taal. Mijn Engels was niet
geweldig en mijn Duits was zeker een fiasco, maar omdat ik er
zo in werd gegooid en mensen goed voor me zorgden, deed ik
mijn uiterste best en mijn Duits en Engels verbeterden daardoor aanzienlijk.

Op het eerste gezicht lijkt er nauwelijks verschil te zijn in de
verwerving van een vreemde taal naar geslacht, maar als we alleen
rekening houden met de respondenten die het er volledig of
grotendeels mee eens zijn dat ze hun taalcompetenties hebben
verbeterd, dan zijn er veel meer vrouwen (69%) die hun vaardigheden
in vreemde talen hebben verbeterd dan mannen (62%).
De belangrijkste verschillen worden opgemerkt naargelang het land
waar de lerenden hun stage hebben gelopen. Het is niet verwonderlijk
dat slechts de helft van de studenten die naar Nederland gingen het
minstens behoorlijk eens waren met de stelling dat ze hun competen
ties om te communiceren in een vreemde taal hadden verbeterd, terwijl
dit het geval was voor 95% van de lerenden die naar het Verenigd
Koninkrijk gingen en 87% voor diegenen die naar Finland gingen.
Het is ook niet verwonderlijk dat de studenten die langer in het
buitenland verbleven deze competentie meer hebben ontwikkeld.
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Tijdens de focusgroepen en persoonlijke interviews werd bevestigd dat
studenten die naar Nederland gingen, niet veel taalvaardigheden hadden
verworven omdat ze alleen Nederlandse collega’s ontmoetten of alleen
Engels moesten gebruiken tijdens lessen die ze samen met Zweedse
studenten hadden gevolgd. Dat is een van de redenen waarom sommigen
van hen naar een niet-Nederlandstalig land hadden willen gaan.
Er zijn ook significante verschillen als we rekening houden met het
vakgebied. Vooral leerlingen uit Toerisme en catering lijken hun
taalvaardigheden te hebben verbeterd (95%). 40% is het volledig
eens met de stelling, 33% in hoge mate en 22% behoorlijk. Dit is niet
verwonderlijk gezien wat we eerder hebben opgemerkt. Meer dan de
helft (52%) van deze studenten bleef minimaal vier weken in het
buitenland en slechts 8% ging naar Nederland. Alle anderen gingen
naar landen waar vreemde talen worden gesproken.
In tegenstelling tot studenten Toerisme, zegt slechts 69% van de stu
denten Gezondheidszorg en sociaal werk dat zij hun taalkundige competenties hebben verbeterd. 27% is het volledig eens met de stelling, 27%
grotendeels en 15% behoorlijk. Dit kan worden verklaard door het feit dat
35% van deze leerlingen naar Nederland ging.

3.2.3. Internationale communicatie- en
interpersoonlijke vaardigheden
91% van de lerenden is het er minstens behoorlijk mee eens dat ze de
vaardigheid om in een internationale omgeving te werken hebben
verworven, ontwikkeld of verbeterd en 89% dat ze hebben geleerd te
werken en te communiceren in team, maar slechts 61% dat ze hun
interpersoonlijke vaardigheden hebben verbeterd. Het is mogelijk dat
dit vrij lage percentage verklaard kan worden door de uitleg tussen
haakjes (klantenservice, onderhandelen en verkoop).
Vooral lerenden Toerisme (95%) en diegenen die langer dan een maand
in het buitenland waren (94%) verbeterden hun communicatie- en
teamvaardigheden. Zoals eerder vermeld, waren de respondenten uit
Toerisme ook diegenen die gemiddeld langer naar het buitenland
gingen dan andere lerenden. Maar ook 91% van de lerenden uit het
studiegebied Landbouw en 89% van de lerenden uit het studiegebied
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Gezondheidszorg en sociaal werk waren het erover eens dat ze hun
communicatie- en teamvaardigheden hebben verbeterd.
De lerenden die langer dan een maand naar het buitenland zijn
gegaan, de studenten Toerisme en Landbouw en degenen die naar
Finland en het Verenigd Koninkrijk zijn gegaan, lijken het meest in
staat te zijn in een internationale omgeving te werken.
Dit wordt bevestigd door een van de respondenten in de enquête:
Vanwege deze stage in het buitenland had ik ook het lef om in
het buitenland te gaan werken (Griekenland), en ik zweer dat
ik het nooit zou hebben gedaan als ik deze kans om stage te
lopen in Duitsland niet had gebruikt.

Een van de leerlingen in de focusgroepen zei het zo:
We moesten allemaal werken in een internationale omgeving,
niet alleen met mensen uit het gastland, maar ook met
mensen uit andere landen en zelfs andere continenten.
Vooral tijdens de individuele en focusgroepinterviews benadrukten
veel leerlingen dat ze hun interculturele competenties zeker hadden
verworven of verbeterd. Werken met mensen van verschillende
nationaliteiten, uit verschillende culturen en met verschillende
religie(s) en wennen aan onbekend eten en zelfs genieten van de
natuur met de inwoners waren allemaal dingen die het begrip van
andere culturen verbeterden en erg werden gewaardeerd door de
leerlingen. Zoals sommigen van hen verklaarden:
De twee stages bij de Savoy en Ritz hotels in Londen waren
fantastisch, perfect, geweldig en volledig relevant voor mijn
toekomstige beroep. Het is het soort stage waar je alleen
maar van kunt dromen. Ik heb van elk moment genoten, het
was elke dag een spannende ervaring. Het contact met
mensen van alle nationaliteiten in het hotel heeft mijn interculturele competenties zeker verbeterd.
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Toen ik in Londen werkte, was dat in een kinderopvang
centrum in een stadsdeel waar veel verschillende nationaliteiten en religies samenleven. Mijn transnationale stage werd
echt een interculturele ervaring. Ik zag dat Engeland verder op
weg was om een interculturele samenleving te zijn met
respect voor verschillende culturen en religies.

3.2.4. Vaardigheden voor de 21ste eeuw
De leerlingen hebben ook andere soft skills (21st century skills)
verbeterd of ontwikkeld dankzij hun stage in het buitenland. 78% van
de leerlingen is het er behoorlijk mee eens dat ze gemakkelijker een
verstandhouding met andere mensen kunnen opbouwen.
Dit werd al bevestigd door de leerlingen toen ze het hadden over hun
communicatievaardigheden. 16% is het ook volledig eens en 26%
grotendeels eens dat ze gemakkelijker oplossingen kunnen vinden in
moeilijke of ongewone situaties. 28% zegt dit tot op zekere hoogte te
kunnen doen. Slechts 12% is het er volledig mee eens dat ze hebben
geleerd hun tijd efficiënt te beheren. 27% is het er grotendeels mee
eens en 30% is het er behoorlijk eens. Het is opvallend dat 10% zegt
dat ze dit helemaal niet hebben geleerd.
14% is het er volledig mee eens dat ze taken en activiteiten effi
ciënter kunnen plannen en organiseren, 24% grotendeels en 31%
behoorlijk. We vinden vrijwel dezelfde percentages als het gaat om
het ontwikkelen van analytische vaardigheden: 13% is het er volledig
mee eens, 25% in hoge mate en 33% tot op zekere hoogte dat ze
logischer kunnen denken en conclusies kunnen trekken.
De laagste score is voor een efficiëntere planning en organisatie van
hun leren. 12% is het er volledig mee eens, 18% grotendeels (samen
minder dan een derde) en 38% stelt dat ze dankzij de stage
behoorlijk efficiënter leren. 10% is het hier helemaal mee oneens.
Tijdens de interviews (focusgroepen en individuele interviews)
hadden de leerlingen al gezegd dat ze gemakkelijker een band met
andere mensen konden opbouwen. Vooral leerlingen die zichzelf als
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verlegen beschreven, leken in dit opzicht van de stage in het buiten
land te hebben geprofiteerd.
Het is ook niet verwonderlijk dat ze gemakkelijker oplossingen kunnen
vinden in moeilijke of ongewone situaties, omdat sommige leerlingen
geconfronteerd werden met onverwachte situaties zoals een ongeval
op de werkvloer, een ongewoon verzoek van een klant of een baan die
ze niet hadden voorbereid of waar ze niet voor waren opgeleid.
Tijdens de interviews vermeldden de leerlingen ook dat ze met dead
lines leerden werken. Anderzijds zeiden ze allemaal dat het werken in
het buitenland relaxter was dan in Vlaanderen.
Het is duidelijk dat meer mannen probleemoplossende vaardigheden
hebben verworven en dat meer vrouwen hun activiteiten efficiënter
plannen en gemakkelijker een verstandhouding met andere mensen
kunnen opbouwen. De leerlingen die hebben deelgenomen aan stages
van meer dan een maand, hebben meer soft skills verworven dan de
hele groep respondenten. Alleen wat betreft het efficiënter plannen
van hun leren, is er geen significant verschil met de andere leerlingen.
Vooral wat betreft probleemoplossende vaardigheden en het contact
maken met andere mensen, doen leerlingen uit het technisch onder
wijs het beter dan leerlingen uit het beroepsonderwijs en deeltijds
onderwijs en -opleidingen, maar deze laatste kunnen hun activiteiten
beter plannen en organiseren.
Leerlingen in Toerisme kunnen gemakkelijker oplossingen vinden in
moeilijke of ongebruikelijke situaties (probleemoplossende vaardig
heden) en kunnen taken en activiteiten efficiënter plannen en
organiseren dan de andere leerlingen, terwijl leerlingen in de Gezond
heidszorg en sociaal werk hebben geleerd hun tijd efficiënter te
beheren, hun analytische vaardigheden hebben ontwikkeld, hun leren
efficiënter kunnen plannen en organiseren en taken en activiteiten
efficiënter plannen en organiseren. Ook de leerlingen uit Landbouw
hebben hun analytische vaardigheden ontwikkeld, kunnen gemakkelijker oplossingen vinden in moeilijke of ongewone situaties en
kunnen gemakkelijker contact leggen met andere mensen.
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Wat de gastlanden betreft, hebben vooral studenten die naar Finland
zijn gegaan, vaardigheden van de 21e eeuw verworven: ze hebben
geleerd hun tijd efficiënter te beheren, hun analytische vaardigheden
ontwikkeld, kunnen hun leren efficiënter plannen en organiseren,
kunnen gemakkelijker oplossingen vinden in moeilijke of ongebruike
lijke situaties en kunnen gemakkelijker contact leggen met andere
mensen. Leerlingen die naar Nederland zijn gegaan, hebben geleerd
hun tijd efficiënter te beheren, kunnen hun leren efficiënter plannen
en organiseren en kunnen taken en activiteiten efficiënter plannen en
organiseren. Leerlingen die naar Spanje zijn gegaan, kunnen gemak
kelijker contact leggen met andere mensen.
Tijdens de interviews benadrukten studenten dat ze vooral onafhan
kelijker waren geworden en hadden leren omgaan met onverwachte
situaties. Ze waren ook veel opener geworden voor andere culturen.
Het was ook duidelijk dat verschillende van de geïnterviewden de
verworven competenties met anderen deelden: soms hun ouders,
soms de collega’s in het buitenland en in één geval konden de
Vlaamse leerlingen zelfs de buitenlandse leerkrachten competenties
bijbrengen.
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3.3. Organisatie van de mobiliteit
en steun van de organisatie
De informatie over de organisatie van de mobiliteit werd praktisch
uitsluitend ingewonnen via de deelnemers aan de focusgroepen en de
individuele interviews.

3.3.1. Organisatie van de mobiliteit
De transnationale mobiliteit is bijna nooit verplicht. Heel vaak is er
een selectie van de leerlingen op basis van motivatie, taalvaardig
heden en soms op basis van de schoolresultaten van de leerlingen. De
meeste studenten hebben gesolliciteerd omdat ze dachten dat de
transnationale mobiliteit een unieke kans was en ze hen ook zou
helpen bij het vinden van een baan.
Vóór hun transnationale mobiliteit konden de leerlingen spreken met
leerlingen die in 2017-2018 hadden deelgenomen om informatie te
vragen. Deze informatie, samen met wat de leraren hen vertelden,
heeft hen aangespoord om aan zo’n stage deel te nemen. Ze denken
allemaal dat het een unieke kans was en hen extra kansen op de
arbeidsmarkt zou geven, omdat ze op locatie van praktijkmensen
zouden leren.
De leerlingen van de eerste focusgroep kwamen uit een school die
slechts recent deelnam aan Erasmus+. Aan het begin van het
schooljaar gaven de leerkrachten die verantwoordelijk waren voor
Erasmus+ hen informatie over de stage. Ze kregen ook te horen dat
ze bij het afstuderen het Europass-certificaat zouden krijgen. Alle
lerenden gingen naar hetzelfde bedrijf in Nederland. De geïnteres
seerde leerlingen konden een motivatiebrief schrijven om hun
interesse te tonen en de redenen waarom ze wilden deelnemen. Per
klas en opleiding werd het aantal leerlingen dat het gastbedrijf kon
begeleiden en coachen bepaald. Een groep deed zijn stage in het
begin van het schooljaar, een tweede groep met evenveel leerlingen
liep stage in het tweede deel van het schooljaar. De leraren bepaal
den op basis van de motivatiebrieven wie mee mocht doen.
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De tweede school neemt al meer dan 20 jaar deel aan internationale
EU-projecten. Desondanks kozen de leerlingen niet om deze reden
voor de school. Naast de stage in het buitenland moesten de
studenten ook deelnemen aan een stage in België. Sommige
leerlingen spraken met leerlingen die al eerder deelnamen aan de
internationale mobiliteit. Bovendien kregen ze een PPP met de
mogelijke landen waar ze terecht konden voor hun mobiliteit. Deze
informatie samen met wat de leraren hen vertelden, heeft hen
aangespoord om aan zo’n stage deel te nemen. Ze denken allemaal
dat het een unieke kans was om nieuwe mensen, nieuwe dingen en
een andere cultuur te leren kennen.
De geïnteresseerde leerlingen konden een motivatiebrief schrijven om
hun interesse te tonen en de redenen waarom ze wilden deelnemen.
Deze motivatiebrief samen met hun kansen om te slagen en hun
schoolresultaten werden in aanmerking genomen om de leerlingen te
selecteren die konden deelnemen aan Erasmus+.
In de derde school kregen leerlingen van het 5e jaar informatie over de
mogelijkheden om deel te nemen aan een transnationaal trainings
programma. Sommige leerlingen wisten al van deze mogelijkheid toen
ze zich inschreven voor de school.
Ze konden spreken met leerlingen die in voorgaande jaren hadden
deelgenomen om informatie te vragen. Deze informatie samen met
wat de leraren hen vertelden, heeft hen aangespoord om aan zo’n
stage deel te nemen. Ze denken allemaal dat het een unieke kans was
omdat ze ter plaatse zouden leren van beoefenaars.
De geïnteresseerde studenten moesten een motivatiebrief in het
Engels schrijven om hun interesse te tonen en de redenen waarom ze
wilden deelnemen. De leraren besloten op basis van deze motivatie
brieven wie mee kon doen, ook rekening houdend met hun resultaten.
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De leerlingen konden een stage lopen en/of lessen in het buitenland
volgen die door de school werden georganiseerd, of ze konden zelf
een stage zoeken op voorwaarde van goedkeuring door de school.
Wat betreft de individuele interviews, in alle gevallen behalve één,
was de stage niet verplicht en werd een selectiemechanisme opgezet
dat enkele of alle van de volgende elementen combineerde:

•

De motivatie van de leerling in een motivatiebrief in het Engels of
Nederlands.

•

In sommige gevallen moesten de kandidaat-studenten hun motivatie presenteren aan een panel van leraren in het Engels en/of in
het Nederlands.

•

Dit werd soms aangevuld met een interview door de leraren die
verantwoordelijk waren voor de mobiliteit.

•

De resultaten van de leerling op school en zijn/haar cijfers kwamen
ook in aanmerking voor deelname aan de mobiliteit, evenals hun
kennis van het Engels.

•

De manier waarop hij/zij professionele competenties en attitudes
op school vertoonde, zoals stiptheid, het volgen van alle cursussen
op de VET-school of het centrum en stiptheid in zijn of haar werk.

•

In één geval werd de uiteindelijke keuze uitgevoerd door het bedrijf
dat de stage aanbood.

We kunnen daarom concluderen dat alleen zeer gemotiveerde
leerlingen aan de mobiliteit konden deelnemen.
De enige school waar de mobiliteit verplicht was, zorgde wel voor een
uitgebreide voorbereiding. De school organiseerde voor de negen
studenten Logistiek een week gezamenlijke activiteiten in Kochum
(DE), waar ze verbleven op een vakantiepark in kleine chalets. Er
werden groepsactiviteiten georganiseerd om bepaalde competenties
en vaardigheden te testen en situaties voor te bereiden die zich
zouden kunnen voordoen tijdens een buitenlandse reis. Er was ook
een test van het niveau van het Engels van de leerlingen voordat ze
vertrokken. Een andere test werd georganiseerd toen ze terugkwamen
om de vooruitgang te meten. Als het niveau van de leerling te laag
was vooraleer ze vertrokken, moesten de leerlingen extra Engelse
lessen volgen. De leerlingen moesten ook vooraf informatie opzoeken
over hun gastbedrijf.
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Mogelijke organisatiemodellen

Organisatie
van de
mobiliteit

Samen
werking met
een internationale
groep van scholen of
een consortium van
scholen en
bedrijven

De stages gaan op
hetzelfde moment door en
leerlingen uit verschillende
landen kunnen elkaar tijdens
de stage ontmoeten en
samen activiteiten doen

Mentor in het bedrijf om
de leerlingen te begeleiden
bij het uitvoeren van de
opdrachten. Een leerkracht van
de thuisschool bereidt de
opdrachten voor. Een leerkracht
van de gastschool kan de
leerlingen bijstaan bij
eventuele problemen.
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Samenwerking
tussen een school
en een bedrijf of een
student en een
bedrijf

De stages zijn
consecutief.
De studenten van
scholen die tijdens de
eerste periode gastheren
waren worden op hun beurt
ontvangen. Op deze manier
kunnen de studenten elkaar
gedurende een langere
periode leren
kennen.

Mentor in het
bedrijf.
Een leerkracht van de
thuisschool is aanwezig en
doet aan supervisie (frequentie van de bezoeken
verschilt). Een begeleidende leerkracht van
de gastschool.

De school en
het bedrijf
beslissen over het
aantal stageplaatsen en
de toe te wijzen taken. In het
geval van een individuele
student spreekt hij met het
bedrijf af en worden de
taken goedgekeurd
door zijn school.

Mentor in het bedrijf
om de student te helpen
met het uivoeren van de
taken. Eventueel een
begeleidende leerkracht van
de uitzendende school.

3.3.2. Organisatiemodellen
De mobiliteit wordt meestal georganiseerd door de school in samen
werking met andere scholen in een netwerk of consortium. De mobi
liteit kan gelijktijdig zijn, zodat studenten tijdens hun stage in het
buitenland studenten uit verschillende andere landen ontmoeten. Het
kan ook opeenvolgend zijn. In dit geval ontmoeten leerlingen uit het
gastland de leerlingen uit het land van herkomst, terwijl deze hun
stage in het buitenland volgen. Later worden de gasten gastheren en
kennen de leerlingen elkaar al. In sommige gevallen vonden de leer
lingen zelf hun stage (via internet) en meestal waren ze er erg blij mee.
Slechts 10% van de respondenten liep de stage bij het begin van zijn/
haar opleiding, 33% midden in de opleiding, 55% op het einde van de
opleiding en 1% nadien.
18% van de respondenten op de vragenlijst voerde hun transnationale
mobiliteit uit in een kleine en 9% in een middelgrote onderneming.
17% deed dit in een micro-onderneming en 12% in een groot bedrijf.
7% bracht hun mobiliteit door op een technische of beroepsschool
(soms gecombineerd met praktijk in een bedrijf of organisatie) en 8%
in een opleidingsorganisatie; 5% werkte in overheidsdiensten, iets
meer dan 1% in een kleine NGO en 22% in andere organisaties. Meer
vrouwen (28%) dan mannen (12%) werkten in andere organisaties
zoals zorgcentra voor ouderen (5%), kinderdagverblijven (2%), zieken
huis of huisartsenpraktijk (1%), een school (anders dan een beroeps
school) of een universiteit (4%) een hotel (7%) of een winkel (1%).
Zes van de leerlingen die deelnamen aan de focusgroepen brachten
hun stage door op een scheepswerf in Nederland, twee op een
boerderij in Nederland, vier op een school in combinatie met een
praktijk in een centrum voor dierenverzorging, een centrum voor
duurzame veehouderij of een centrum voor Noordse dieren. De andere
tien studenten werkten in hotels en restaurants.
Vier van de leerlingen die deelnamen aan de individuele interviews
werkten in zorgcentra: twee in een kinderdagverblijf (één in Neder
land, drie weken en één in Londen, twee weken), één in een centrum
voor volwassenen met een handicap in Roemenië (twee weken) en
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één in een centrum voor ouderen in Finland (één maand). Een leerling
werkte twee weken in een instituut voor jongeren met het syndroom
van Down (maar niet als verzorger), één werkte twee weken voor een
modehuis in Duitsland (zowel in het magazijn als de winkel), één
werkte drie weken in een restaurant in Italië en iemand werkte res
pectievelijk drie maanden en zes weken in hotels in Londen (Savoy en
Ritz). De laatste twee individueel geïnterviewden werkten respec
tievelijk drie weken bij Johnson & Johnson in Londen en vier weken bij
Marks & Spencer op het eiland Malta.

3.3.3. Steun van de organisatie
Binnen de bedrijven of organisaties was er meestal een mentor die de
leerlingen coachte en adviseerde. Meestal bepalen mentoren van het
bedrijf de opdrachten die de leerling moet uitvoeren en ze helpen de
leerling wanneer nodig. Soms kunnen leerkrachten in de uitzendende
school opdrachten geven aan de leerlingen die tijdens de stage
moeten worden uitgevoerd (in overleg met de gastorganisatie). Soms
zijn er verschillende VET-leraren aanwezig van de uitzendende school.
Deze leraren bezoeken de leerlingen tijdens hun stage en ze kunnen
contact onderhouden met de leerling en de mentor van het bedrijf of
de organisatie. Dit kan leiden tot ondersteuning of opmerkingen en
advies gegeven aan de leerling of aan de mentor in het bedrijf of de
organisatie om de stage te verbeteren. Het stelt ook mentoren van
bedrijven en organisaties in staat om de leraren te informeren over de
kwaliteit van de technische of beroepsopleiding.
Als er geen leerkrachten van de uitzendende school zijn, kan deze rol
worden overgenomen door leraren van de gastschool. In sommige
gevallen zijn bezoeken van leraren van de uitzendende school vrij
zeldzaam, terwijl in andere gevallen deze leraren zeer aanwezig zijn.
De leraren van de gastschool lijken alleen te worden ingeschakeld in
geval van praktische problemen.
In alle gevallen werden de transnationale stages geëvalueerd door de
mentoren in het bedrijf en de cijfers – op basis van de evaluatie van de
mentor – werden door de docenten geïntegreerd in de eindevaluatie
van de leerling aan het einde van zijn/haar jaar of opleiding (behalve
de studenten die na hun afstuderen hun stage hebben gedaan).
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In sommige gevallen was de begeleiding door de leerkrachten van de
uitzendende school zeer grondig en arbeidsintensief. Dit was o.a. het
geval voor de leerlingen van het Margareta-Maria-Instituut van
Kortemark. De leerlingen moesten 100 activiteiten voorbereiden die
moesten worden uitgevoerd met volwassen gehandicapte mensen in
een centrum in Boekarest in Roemenië. Elke dag moesten zes
activiteiten worden uitgevoerd en waren vier leraren aanwezig om de
uitvoering van die activiteiten te observeren (en te ondersteunen).
Elke middag was er een nabespreking met alle stagiairs die
bespraken hoe ze hadden gewerkt en ze dachten ook na over hoe
dingen konden worden verbeterd. Bij die gelegenheid werden ook de
activiteiten van de volgende dag voorbereid. Door elke week vier
leraren te sturen om als mentor op te treden, werden acht leraren
uiteindelijk ook blootgesteld aan de transnationale mobiliteit. Een
dergelijke ver doorgevoerde begeleiding vergemakkelijkt ongetwijfeld
de eindevaluatie. Bovendien kan het worden beschouwd als een soort
van voortdurende professionele ontwikkeling voor betrokken leraren.
De transnationale stages worden vergemakkelijkt door het feit dat er
financiële steun wordt gegeven door het Erasmus+-programma dat
wordt gecoördineerd door het Vlaamse Epos-agentschap. In de
meeste gevallen gebruiken de scholen de financiële steun om de reis
en de accommodatie te betalen, zodat de leerling dit niet hoeft te
doen. Voor voedsel en lokaal vervoer krijgen de leerlingen meestal een
wekelijkse toelage (of een bedrag voor de hele stage). Soms wordt dit
toegekend aan een individu of soms aan een groep leerlingen
wanneer zij op dezelfde locatie blijven. Meestal werd de totale toelage
voor de stage aan de studenten toegewezen vóór hun vertrek en in
één geval werd de helft van het bedrag gegeven vlak voordat ze
vertrokken en de andere helft werd betaald nadat de studenten hun
rapport van de transnationale stage hadden ingediend. In nog een
ander geval moesten leerlingen 300 euro overmaken vooraleer ze
vertrokken en dit voor het geval ze meer zouden uitgeven dan hun
beurs. Na hun mobiliteit werd dit bedrag terugbetaald.
Soms worden de culturele bezoeken en activiteiten volledig betaald
met de subsidie van de school, soms worden ze gedeeltelijk betaald
en in enkele gevallen niet. De meeste studenten moesten heel weinig
van hun eigen geld investeren om de stage uit te voeren, behalve de
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studenten die in Londen verbleven, wat duur bleek te zijn. Geen enkele
leerling klaagde over de financiële regelingen, maar ze waren integen
deel erg blij met en dankbaar voor de financiële steun van de EU.
Concluderend moet worden benadrukt dat, volgens sommige
geïnterviewde studenten, het Vlaamse Epos-agentschap veel hulp
biedt aan scholen die beginnen met het opzetten van transnationale
stages. Sommige leerlingen verwezen expliciet naar het feit dat hun
school net begon met stages en dat de leerlingen getuige waren van
de steun die de school van Epos ontving bij het vinden van partner
scholen en hoe de school dergelijke transnationale stages moest
organiseren. Eén leerling werd ook uitgenodigd dankzij Epos voor een
Europese conferentie om haar ervaringen met andere leerlingen van
beroepsonderwijs en technisch onderwijs te delen.
De lerenden kregen heel vaak te horen dat ze uitstekende vaardig
heden en kennis hadden en dat ze goed voorbereid waren op de
stage. Soms werden de leerlingen vergezeld door leraren van de
uitzendende school, maar deze bemoeiden zich meestal niet met het
werk in de bedrijven, maar waren wel aanwezig in geval van proble
men of om de evaluatie van de leerlingen te bespreken.
De geïnterviewde leerlingen waren het allen eens dat ze op de steun
van hun school en meer specifiek op de steun van de internationale
coördinatoren konden rekenen. Ze wezen erop dat in tegenstelling tot
studenten uit andere landen ze bij wijze van spreken op gelijk welk
moment hun leraren konden contacteren. Enkele leerlingen hadden
ook steun gekregen van personen binnen het Epos-agentschap en
wensten hen daarvoor te danken.
De leerlingen die deelnamen aan de focusgroepen en individuele
interviews waren over het algemeen zeer tevreden over de manier
waarop de transnationale mobiliteit door hun school was georga
niseerd. Ze waren hun school en de Europese Commissie dankbaar
dat ze deze unieke kans kregen.
De activiteiten tijdens de stage werden besproken en overeen
gekomen door de docenten en het bedrijf of de organisatie waar de
stage zou plaatsvinden. Soms werd dit gedaan door een gastschool
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of zelfs door de leerling zelf. Op enkele uitzonderingen na werden de
activiteiten tijdens de stage door vrijwel alle studenten als relevant
beschouwd.

3.3.4. Contacten met buitenlandse bedrijven
of collega’s
Weinig respondenten hebben nog steeds contact met het bedrijf of
de organisatie waarvoor ze werkten (vaak 2% en soms 12%), maar
veel meer (vaak 10% en soms 38%) hebben nog steeds contact met
de mensen die ze tijdens hun stage hebben ontmoet of die hun
tijdens hun stage hebben gesteund (andere studenten, collega’s of
werknemers, een mentor, een landlady). Deze contacten verlopen heel
vaak via sociale media. Hoe langer de studenten in het buitenland
zijn, hoe meer contacten ze hebben. Sommigen zeggen dat ze
vrienden voor het leven hebben gemaakt. In enkele zeldzame gevallen
leerden ze hun vriendje of vriendin kennen.
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3.4. Impact van de mobiliteit op de
verdere studies van de studenten
15% van de respondenten studeerde nog in het secundair onderwijs
toen ze de vragenlijst invulden. 50% van de respondenten studeert in
het hoger onderwijs en 3% is afgestudeerd in het hoger onderwijs.
Wanneer we de leerlingen die nog in het secundair onderwijs zitten
niet meerekenen, zien we dat 74% van de leerlingen uit het tso
(technisch secundair onderwijs), en 39% van de leerlingen uit het bso
(beroepsonderwijs) hoger onderwijs volgen, terwijl respectievelijk 3%
en 5% een diploma hoger onderwijs heeft behaald. Vooral voor
leerlingen in het beroepsonderwijs is dit percentage aanzienlijk hoger
dan het nationale gemiddelde. In 2011 begon 21% (27,3% van de
vrouwen en 15% van de mannen) van alle bso-afgestudeerden met
een diploma secundair onderwijs aan studies in het hoger onderwijs
(Glorieux et al. 2014). Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat
in 2009 het hoger beroepsonderwijs (HBO5), dat leidt tot een
graduaat (Associate degree), in Vlaanderen werd geïntroduceerd en
dat dit de deelname van afgestudeerden van het middelbaar
beroepsonderwijs aanzienlijk verhoogde in het hoger onderwijs. Dit
wordt bevestigd door het feit dat twee van de zes individuele
geïnterviewden die hun studies in het hoger onderwijs voortzetten,
studeren voor een graduaat (Associate degree). Onder de responden
ten van de enquête was er slechts één respondent uit het deeltijds
beroepsonderwijs die deelnam aan het hoger onderwijs en een
iemand die was afgestudeerd.
Hoewel meer vrouwen (56%) dan mannen (44%) deelnemen aan
professioneel georiënteerde bachelorprogramma’s1, is dit een trend
die we niet kunnen zien bij de respondenten. Het percentage
mannelijke respondenten dat deelneemt aan het hoger onderwijs
(59%) of een opleiding in het hoger onderwijs heeft afgerond (4%) is
inderdaad vrijwel hetzelfde als dat van de vrouwen met 58% die nog
studeren en 5% die zijn afgestudeerd.
Wanneer we rekening houden met de respondenten die aangeven dat
1
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/
onderwijsstatistieken/statistisch-jaarboek/
statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs2017-2018#Excel

ze verdere studies zijn begonnen of deze hebben beëindigd, merken
we dat vooral afgestudeerden van de studiedomeinen ICT (94%),

Onderwijs (75%), Gezondheidszorg en sociaal werk (64%) en
Administratie (64%) hoger onderwijs volgen. We vinden het laagste
percentage afgestudeerden dat hoger onderwijs volgt (52%) bij
afgestudeerden Toerisme, horeca en catering.
Op de vraag wat de invloed van hun stage in het buitenland op hun
studie was, was meer dan de helft (52%) van de respondenten het er
volledig mee eens en 23% was het er grotendeels mee eens dat ze
dankzij hun transnationale stage niet bang zijn om in het buitenland
te studeren. Slechts 2% is het helemaal niet eens.

Impact op verdere studies

Dankzij mijn buitenlandse stage
ben ik niet bang om in het
buitenland te studeren

8%

Dankzij mijn buitenlandse stage kan ik
materiaal in een vreemde taal
makkelijker lezen

14%

23%

15%

Mijn buitenlandse stage had een
positieve invloed op de resultaten die
ik haalde tijdens mijn beroepsopleiding

26%

17%

De studie die ik volgde is gerelateerd
aan mijn vorige beroepsopleiding

13%

Mijn buitenlandse stage heeft mijn
studiekeuze bepaald

10%

27%

27%

31%

13%

20%

Een beetje eens

28%

13%

27%

0%

52%

37%

17%

30%

18%

40%

14%

50%

Behoorlijk eens

11%

60%

70%

80%

Grotendeels eens

90%

100%

Volledig eens
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Zowel tijdens de focusgroepen als tijdens de individuele interviews
bevestigden verschillende geïnterviewden dat ze al hadden deelge
nomen aan een tweede stage of studie in het buitenland. Een van de
leerlingen tijdens de focusgroepen verklaarde:
Ik heb al deelgenomen aan twee transnationale
mobiliteiten en ik heb een derde aangevraagd omdat
ik het zo verrijkend vind.

Drie van de zes geïnterviewden die hebben deelgenomen aan de
individuele interviews en hun studie hebben voortgezet, hebben
tijdens hun studie in het hoger onderwijs een transnationale
mobiliteit aangevraagd of hebben dit al gedaan, zelfs tegen zeer
hoge kosten. Zo verklaarden twee van de deelnemers aan de
individuele interviews:
Ik ging werken als vrijwilliger in Zuid-Afrika, ook al kostte dit
me 2000 euro.

Volgend jaar ga ik naar het buitenland om in Portugal te
studeren in het kader van het Erasmus+-programma en
wanneer ik mijn bachelor heb afgerond, hoop ik naar Bordeaux
te gaan om een master in wijnbeheer te volgen. Dit vereist dat
ik het geld vind voor het zeer hoge inschrijvingsgeld van
40.000 euro.
27% van de respondenten is het er ook helemaal mee eens en
evenveel zijn het er grotendeels mee eens dat ze dankzij de stage
gemakkelijker materiaal in een vreemde taal kunnen lezen, terwijl 4%
het er helemaal niet mee eens is.
Hoewel tijdens de interviews de meeste deelnemers aan de trans
nationale mobiliteit aangaven dat de stage werd geëvalueerd en dat
deze evaluatie was geïntegreerd in hun cijfers op school, was slechts
18% van de respondenten in de enquête het er volledig mee eens,
maar 28% van de respondenten was het grotendeels en 31%
behoorlijk eens met de stelling dat de stageplaats in het buitenland
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van invloed was op de cijfers die zij tijdens hun beroepsopleiding of
technische studie hadden behaald. 6% was het hier helemaal niet
mee eens. Dit kan erop wijzen dat de stage voor de meeste leerlingen
(meer dan driekwart) enige invloed had op hun cijfers, maar dat dit
voor minder dan de helft (46%) significant was. Tijdens de interviews
hadden de leerlingen ook aangegeven dat de cijfers die ze in het
buitenland ontvingen, overeenstemden met de cijfers die ze in België
ontvingen.
Er zijn zeer uiteenlopende meningen over de relatie tussen de
gevolgde opleiding in het secundair onderwijs en de huidige studies.
Enerzijds is 27% het er volledig mee eens en 13% is het er groten
deels mee eens dat er een verband bestaat tussen de gevolgde
technische of beroepsopleiding en de studies die zij momenteel
volgen. Anderzijds is 25% het helemaal niet eens met deze stelling en
13% is het er maar een beetje mee eens. Het is mogelijk dat de
studenten zich enerzijds tijdens hun stage realiseerden dat waar ze
voor werden opgeleid echt was wat ze wilden of anderzijds wat ze de
rest van hun leven niet wilden doen.
Zo verklaarde een van de geïnterviewde studenten dat hij zich
realiseerde dat hij absoluut niet in dezelfde richting wilde gaan:
Ik heb me gerealiseerd dat dierenverzorging niet iets is dat ik
de rest van mijn leven wil doen, omdat ik niet geduldig genoeg
ben met dieren.

Een ander zei dat hij de vaardigheden die hij had opgedaan zou willen
gebruiken om iets veel kunstzinniger te doen:
Ik heb ontdekt dat ik goed ben in artistiek schilderen en
daarom wil ik graag een kunstopleiding voor het maken van
toneeldecors volgen.

Nog minder respondenten (11%) zijn het er volledig mee eens dat de
stage in het buitenland hun keuze van het te studeren onderwerp
heeft beïnvloed. 14% was het daar grotendeels mee eens en 17%
zegt dat het hun studiekeuze behoorlijk heeft beïnvloed.
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31% verklaarde dat het helemaal geen invloed had en 27% slechts een
beetje. Dit is niet verwonderlijk, aangezien 55% van de studenten de
stage volgde aan het einde van hun beroepsopleiding of technische
opleiding en waarschijnlijk al een beslissing had genomen over verdere
studies. Ook gingen sommige leerlingen slechts twee of drie weken
naar het buitenland. Zoals een van de leerlingen verklaarde:
Twee weken stage in het buitenland op een middelbare
school zijn niet genoeg om meer te weten te komen over je
werk in de toekomst na je studie op een middelbare school
of universiteit.

Niettemin bleek tijdens de interviews in de focusgroepen dat
sommige studenten verklaarden dat ze tijdens de stage hadden
ontdekt waarvoor ze echt wilden studeren en zelfs voor welke
specialisatie ze zouden kiezen.
Ik weet dat ik een bachelorsdiploma in dierenverzorging wil
volgen, maar tijdens de stage heb ik echt mijn passie voor
reptielen ontdekt.

Ook tijdens de individuele interviews bleek dat een van de studenten
die een stage in management had gedaan, niet in die richting wilde
gaan en nu studeert om leraar te worden. Dit is echter een beslissing
die hij nam vóór zijn stage in het buitenland.
Ik heb managementstudies gevolgd in het secundair onderwijs, maar wilde altijd al leraar worden.

3.4.1. Impact op de studies volgens geslacht,
type onderwijs en studiegebied
Wanneer we de gegevens uit de enquête uitsplitsen en de invloed
op verdere studies analyseren, zien we dat er soms significante
verschillen zijn wat betreft geslacht, type opleiding en studiegebied,
maar minder wat betreft de duur van de mobiliteit.
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Er is nauwelijks een significant verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke respondenten wat betreft de angst om in de toekomst in
het buitenland te studeren, aangezien 75% van de vrouwen en 73%
van de mannen het er volledig of grotendeels mee eens waren dat ze
dankzij hun stageplaats in het buitenland niet bang meer zijn om in
de toekomst in het buitenland te studeren.
Meer mannen (61%) dan vrouwen (53%) zijn het er echter volledig of
grotendeels mee eens dat ze dankzij hun stage in het buitenland nu
gemakkelijker materialen in een vreemde taal kunnen lezen, terwijl
aanzienlijk meer vrouwen (51%) dan mannen (39%) het er volledig of
grotendeels mee eens zijn dat de stage in het buitenland invloed had
op hun behaalde cijfers tijdens hun beroepsopleiding. Meer mannelijke
(57%) dan vrouwelijke (46%) respondenten studeren een onderwerp
dat verband houdt met het beroep waarvoor ze zijn opgeleid en meer
mannen (29%) dan vrouwen (20%) werden beïnvloed in hun
studiekeuze door hun stage in het buitenland.
Er zijn ook aanzienlijke verschillen als we kijken naar het type onderwijs,
behalve wat betreft bevreesd zijn om in het buitenland te studeren en de
relatie tussen de gevolgde opleiding en de keuze van de studies in het
hoger onderwijs. 73% van de bso-leerlingen is het helemaal eens of
grotendeels eens, vergeleken met 76% van de tso-leerlingen dat ze niet
bang zijn om in het buitenland te studeren dankzij hun stage in het
buitenland. Maar leerlingen uit het tso kunnen gemakkelijker materialen
in een vreemde taal lezen (57%) dan leerlingen in het bso (47%). Dit
heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met de stage maar ook met de
genoten opleiding.
Voor de helft van de leerlingen uit bso (51%) en tso (50%) is het
onderwerp dat ze studeren gerelateerd aan de beroepsopleiding of
studie die ze in het secundair volgden. Veel meer bso-leerlingen
(63%) dan tso-leerlingen (40%) zijn het er echter volledig mee eens
of eens dat de stage van invloed was op de cijfers die ze tijdens hun
beroepsopleiding hebben ontvangen. Meer bso-respondenten (35%)
dan tso-lerenden (22%) zijn het er ook over eens dat hun stage in het
buitenland hun studiekeuze heeft beïnvloed. Het is mogelijk dat deze
leerlingen die een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen, meer
zelfvertrouwen krijgen om studies in het hoger onderwijs te starten.
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Wanneer we de invloed op verdere studies vergelijken per opleidings
gebied, zien we dat er significante verschillen zijn wat betreft de
invloed op hun verdere studies.
Hoewel de overgrote meerderheid van de studenten in Gezondheids
zorg en sociaal werk (88%), Landbouw (80%) en Toerisme, horeca en
catering (79%) het er volledig of grotendeels mee eens is dat ze niet
bang zijn om in het buitenland te studeren dankzij hun transnationale
stage, is dit slechts het geval voor 67% van de managementstudenten.
Er zijn zelfs nog grotere verschillen voor het lezen van materiaal in
een vreemde taal. Vooral studenten uit Landbouw (73%) en uit
Toerisme (66%) zijn het er volledig of grotendeels mee eens dat ze
gemakkelijker teksten in een vreemde taal kunnen lezen, maar veel
minder respondenten van Gezondheidszorg en sociaal werk (50%) en
nog minder studenten Administratie (27%) zeggen dat dit het geval
is. Men zou zich kunnen afvragen of dit komt omdat deze laatsten
een betere kennis van vreemde talen hebben voor hun vertrek,
aangezien deze een belangrijk onderdeel vormen van de Management
en administratieve studies in Vlaanderen.
Twee derde van de studenten uit Landbouw is het er volledig mee
eens of grotendeels eens dat ze verder studeren in een opleiding die
verband houdt met hun middelbaar beroepsonderwijs, maar dit is het
geval voor minder dan de helft van de studenten in de andere
studievelden.
Bijna twee derde van de respondenten in de Gezondheidszorg en
sociaal werk (64%) en meer dan de helft van de studenten Toerisme
(56%) zijn het er volledig of grotendeels mee eens dat hun stage een
positieve invloed had op hun cijfers tijdens hun beroepsopleiding,
terwijl dit slechts het geval is voor 40% van de studenten uit
Landbouw en een kwart van de studenten uit Administratie.
In geen van de studiegebieden lijkt de stage van invloed te zijn
geweest op de studiekeuze van de meerderheid van de studenten.
Desalniettemin zijn er nog steeds belangrijke verschillen, aangezien
39% van de respondenten van Toerisme aangeeft dat de stage hun
studiekeuze heeft beïnvloed, terwijl dit slechts het geval is voor iets
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meer dan een kwart van de respondenten in Gezondheidszorg en
Landbouw en nog minder (20%) voor studenten Administratie en
Management. Zoals eerder vermeld, nam meer dan de helft van de
respondenten deel aan de mobiliteit aan het einde van hun beroeps
opleiding in het secundair onderwijs op het moment dat de meesten
van hen al hadden besloten wat ze later wilden studeren. Het is ook
opvallend dat de mobiliteit de minste invloed lijkt te hebben gehad
op de verdere studies van respondenten uit het studiedomein
Administratie.
Op de vraag of de respondenten hun academische studies willen
voortzetten, geeft 34% aan dat ze niet verder willen studeren, 36%
dat ze momenteel verdere hogere studies volgen en 30% dat ze van
plan zijn verder hoger onderwijs te volgen.
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3.5. Invloed van de mobiliteit
op de carrière van de deelnemers
3.5.1. Tewerkstelling van de respondenten
Er werd aan de respondenten ook gevraagd of ze al aan het werk
waren. 16% van de respondenten liet deze vraag onbeantwoord. Het
zijn vrijwel allemaal leerlingen die nog in het secundair onderwijs
zitten en een paar studenten uit het hoger onderwijs. Van degenen
die de vraag hebben beantwoord, zei 54% nee, 33% verklaarde dat
ze voltijds en 12% deeltijds werkten.
47% van de respondenten die werken, heeft een arbeidscontract van
onbepaalde duur, 11% werkt via een uitzendbureau, 11% heeft een
arbeidscontract van 1 jaar of langer, 7% heeft een arbeidscontract van
minder dan een jaar en 8% is zelfstandige of heeft een eigen bedrijf.
16% gaf aan dat ze een ander soort contract hadden: zeven hebben
een studentenjob (3%), drie zijn fulltime werknemers die werken als
bedienden, één heeft een parttime arbeidscontract en is parttime
zelfstandig, één werkt drie dagen per week in een kinderdagverblijf,
twee werken in het leger, één persoon geeft les en anderen hebben
tijdelijke contracten of doen nachtwerk of werken als seizoenarbeider.
Enkelen combineren het werk met avondlessen of deeltijds onderwijs.
Op de vraag in welke sector ze werken, geeft 24% van de responden
ten aan dat ze werken in Toerisme, horeca, catering en accommodatie,
15% in de medische sector of in Gezondheidszorg en sociaal werk, 6%
in Landbouw, bosbouw, visserij en milieu, 6% in Onderwijs, openbaar
bestuur en defensie, 7% in andere administratie en diensten, 5% in
Bouw, elektriciteit, gas, water en nutsbedrijven, 1% in ICT en IT, 3% in
Elektronica, productie, mijnbouw en delfstoffen, 3% in Cultuur, kunst,
amusement en recreatie en 35% in andere sectoren. Geen van deze
respondenten gaf echter aan welke sector.
Slechts acht respondenten vulden de vragen in over de impact op het
zelfstandig ondernemerschap of het hebben van een eigen bedrijf.
Slechts drie zijn het er volledig of grotendeels mee eens dat hun
stage in het buitenland van invloed was op de beslissing om een
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eigen bedrijf op te richten, maar ze zijn het er allemaal over eens dat
dit tot op zekere hoogte gevolgen heeft gehad. De helft van de
respondenten is het er volledig mee eens dat hun stage in het
buitenland een impact heeft gehad op de manier waarop hun bedrijf
wordt gerund en drie zeggen dat het enige impact heeft gehad.
Alle respondenten zijn het er ten minste behoorlijk mee eens (twee
volledig, twee grotendeels) dat het studiegebied van hun stage in het
buitenland verband houdt met de sector van hun bedrijf. De helft van
de respondenten is het er volledig mee eens dat hun stage in het
buitenland geen enkele impact heeft gehad op hun huidige profes
sionele activiteit, terwijl twee het er behoorlijk mee eens zijn, één een
beetje en één is het helemaal oneens.
Een persoon die zelfstandige is, verklaart dat hij/zij vijf mensen heeft
die voor hem/haar werken en een ander dat hij/zij één werknemer heeft.

3.5.2. Impact van de stage op het vinden van een baan
Van alle respondenten die in dienstverband werken, is 39% het er
volledig mee eens dat ze bij het zoeken naar een baan potentiële
werkgevers over hun stage in het buitenland vertelden. 24% is het daar
grotendeels mee eens en 18% behoorlijk mee eens en 17% een beetje
mee eens. Slechts 3% is het helemaal niet eens. Dit werd bevestigd
tijdens de individuele en focusgroep interviews waarbij alle afgestu
deerden die werkten of op zoek waren naar een baan de interviewers
vertelden dat zij hun potentiële werkgever hadden verteld over de
transnationale mobiliteit. Zoals een leerling in de vragenlijst verklaarde:
Wanneer je solliciteert naar een baan, vertel je mensen over je
Erasmus+-stages omdat ze er nieuwsgierig naar zijn en je
vertelt ze over je ervaringen en ze worden ook enthousiast.

Bijna 60% is het volledig (30%) of grotendeels (28%) eens dat de
stage in het buitenland een reële impact heeft op hun toekomstige
loopbaanontwikkeling. 23% is het behoorlijk eens met de stelling en
4% is het helemaal niet eens.
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Ook de deelnemers in de focusgroepen geloven dat het een impact
zou hebben op hun toekomstige carrière en de individuele geïnter
viewden die al werkten, bevestigden allemaal dat het een impact op
hun carrière heeft gehad.
Bijna 80% is ook overtuigd (19% is het er volledig mee eens, 27%
grotendeels en 31% behoorlijk mee eens) dat dankzij stages in het
buitenland jongeren gemakkelijker toegang hebben tot de arbeids
markt. Toch is 7% van de respondenten het er helemaal niet mee eens.
Bijna evenveel respondenten zijn van mening (25% is het er volledig
mee eens en 28% is het er grotendeels mee eens en 24% behoorlijk
mee eens) dat dankzij de stage in het buitenland, het voor jongeren
gemakkelijker is om werk in het buitenland te vinden. Niettemin werkt
minder dan 3% van de respondenten in het buitenland (1,5% tijdelijk
en 1,2% permanent). Van de geïnterviewden in de focusgroepen
overwogen er twee te solliciteren naar een baan in het buitenland en
geen van de individuele geïnterviewden werkte in het buitenland.
Bijna 60% van de respondenten is het minstens behoorlijk eens dat
de Europass Mobiliteit die zij ontvingen na hun buitenlandse stage,
een positieve impact had op hun tewerkstelling (20% volledig eens,
21% grotendeels eens, 27% behoorlijk eens). 13% van de respon
denten is het helemaal niet eens met deze stelling.
Deelname aan een stage in het buitenland lijkt geen grote invloed te
hebben gehad op het vinden van een baan. Slechts 13% van de
respondenten is het volledig eens met deze stelling, 15% is het er
grotendeels mee eens, 24% behoorlijk, 20% een beetje, maar bijna een
derde (29%) is het er helemaal niet mee eens. Er moet echter aan
worden herinnerd dat in bepaalde sectoren, zoals Toerisme, horeca,
Gezondheidszorg en sociaal werk en in de Landbouw, er geen of
nauwelijks werkloosheid is en afgestudeerden uit deze onderwijs
gebieden toch een baan zouden vinden ook zonder buitenlandse stage.
De overgrote meerderheid van de respondenten gelooft niet dat certificaten van werkgevers die zij tijdens hun transnationale stage hebben
verkregen, hen hebben geholpen een baan te vinden. 30% is het er
helemaal niet mee eens dat deze certificaten hen hebben geholpen een
baan te vinden en 25% is het maar een beetje eens, 19% is het behoorlijk
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eens, 16% grotendeels en slechts 10% is het volledig eens met de stelling.
Nog minder respondenten geloven dat hun deelname aan de stage in
het buitenland resulteerde in een verhoging van hun loon. Slechts 6%
is het daar helemaal mee eens, 7% grotendeels, 12% is het behoorlijk
eens, 11% een beetje en 64% helemaal niet.
Alhoewel meer dan drie kwart van de respondenten het minstens
behoorlijk eens is met de stelling dat het voor jongeren makkelijker is
om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt dankzij de transnationale
mobiliteit, zegt slechts iets meer dan de helft (52%) dat ze het er
minstens behoorlijk mee eens zijn dat zij dankzij de internationale
mobiliteit een baan hebben gevonden.

3.5.3. Gebruik van de tijdens de stage opgedane
competenties en verkregen certificaten
Enerzijds is 21% het er volledig mee eens, 20% grotendeels en 25%
behoorlijk eens dat ze op hun werkplek de kennis en competenties
gebruiken die ze hebben opgedaan tijdens hun stage in het buitenland.
Aan de andere kant is 9% van de respondenten het hier helemaal niet
mee eens. Dit zijn waarschijnlijk de respondenten die aangaven dat hun
stage niet in overeenstemming was met hun opleiding of training. Zo
vertelde een van de individueel geïnterviewden:
Ik volgde een opleiding als dakdekker maar moest op mijn
stageplaats een geitenhok maken.
Er zijn zeer uiteenlopende opvattingen over de relatie tussen hun
huidige baan of opleiding en hun stage in het buitenland. Terwijl 28%
van de respondenten het volledig eens is met de stelling, is 21% het
helemaal niet eens en 22% is het maar een beetje eens. 9% is het
daar grotendeels mee eens en 19% is het behoorlijk eens.
57% van de respondenten is het ook minstens behoorlijk eens met de
stelling dat de certificaten die ze tijdens hun buitenlandse stage
hebben behaald, relevant zijn voor hun verdere professionele carrière
(13% is het daar helemaal mee eens, 21% is het er grotendeels mee
eens en 23% is het hiermee behoorlijk eens). Toch is 16% van de
respondenten het helemaal niet eens met deze stelling.
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3.5.4. Tevredenheid over de jobsituatie
De overgrote meerderheid van de respondenten is tevreden met de
huidige professionele situatie: 36% is het volledig eens, 31% groten
deels eens en 22% behoorlijk eens met het feit dat ze tevreden zijn
met de huidige professionele situatie. Slechts 3% is het hier helemaal
niet mee eens.
Bijna 90% van de respondenten meent dat hun huidige loon en
werkomstandigheden toereikend zijn (23% volledig eens, 35%
grotendeels eens en 30% behoorlijk eens). Slechts 3% is het
helemaal niet eens met de stelling.
De meeste respondenten zijn ook van mening dat hun loon en arbeids
voorwaarden in overeenstemming zijn met hun vaardigheden en
expertise. 23% is het volledig eens, 17% grotendeels en 38% is het
behoorlijk eens met deze stelling. Slechts 4% is het helemaal niet eens.
Het is goed vast te stellen dat de overgrote meerderheid van diege
nen die aan de mobiliteit hebben deelgenomen tevreden zijn over hun
huidige professionele situatie, hun loon en hun werkomstandigheden.

3.5.5. Impact van de transnationale mobiliteit op de
professionele situatie volgens studiegebied
Vooral wanneer we de studiegebieden Toerisme en Gezondheidszorg
en sociaal werk vergelijken zien we opmerkelijke verschillen. In de
onderstaande tabel zijn alleen de items geïntegreerd waarin
significante verschillen zijn gevonden.
Als het gaat om de impact van de transnationale mobiliteit op de
toekomstige loopbaanontwikkeling van de respondenten, zien we dat
90% van de afgestudeerden in Toerisme het er minstens behoorlijk
mee eens is dat dit een impact heeft gehad op hun toekomstige
carrière, waar dit slechts het geval is voor 71% is van de
afgestudeerden in de Gezondheidszorg.
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86% van de afgestudeerden in Toerisme is ook minder bang om
in het buitenland te gaan werken na hun transnationale mobiliteit,
vergeleken met slechts 67% van de afgestudeerden in de Gezond
heidszorg. Dit kan te maken hebben met het profiel van de afgestu
deerden in Toerisme, die doorgaans meer internationaal werken dan
studenten in de Gezondheidszorg. 83% van de respondenten van
Toerisme denkt ook dat de transnationale mobiliteit het gemakkelijker
maakt om werk in het buitenland te vinden, terwijl slechts 60% van de
afgestudeerden uit Gezondheidszorg en sociaal werk dit gelooft.
Minder respondenten uit Gezondheidszorg en sociaal werk (67%) dan
respondenten uit Toerisme, horeca, catering en accommodatie (77%)
denken ook dat dit hen gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt
geeft. Aan de andere kant zeggen meer afgestudeerden uit Gezond
heidszorg en sociaal werk (82%) dan afgestudeerden uit Toerisme
(63%) dat ze de tijdens hun stage in het buitenland opgedane kennis
en competenties op hun werkplek gebruiken. Aanzienlijk meer
afgestudeerden uit Gezondheidszorg en sociaal werk (69%) geven ook
aan dat hun huidige werk of opleiding verband houdt met hun stage in
het buitenland dan afgestudeerden uit Toerisme (48%).
Verkregen certificaten zijn veel belangrijker voor de afgestudeerden
uit Gezondheidszorg dan voor afgestudeerden in Toerisme. Zo
verklaart 73% van de eerstgenoemden dat de diploma’s verkregen
tijdens hun stage in het buitenland nuttig zijn in hun verdere
professionele carrière in vergelijking met slechts 48% van de
laatstgenoemden. Het Europass-Mobiliteitscertificaat verkregen via
hun stage in het buitenland had een impact op de inzetbaarheid van
64% van de afgestudeerden uit Gezondheidszorg en 57% van de
afgestudeerden uit Toerisme en de certificaten van werkgevers
verkregen via hun stage in het buitenland hielpen 64% van de
afgestudeerden uit Gezondheidszorg om een baan te vinden in
vergelijking met slechts 33% van de afgestudeerden uit Toerisme.
Ten slotte zeggen nog minder afgestudeerden uit Toerisme (22%) dat
deelname aan de stage in het buitenland resulteerde in een stijging
van hun loon dan afgestudeerden uit Gezondheidszorg (36%). Deze
resultaten zijn niet verwonderlijk, aangezien Gezondheidszorg en
vooral verpleging in Europa sterk gereguleerde beroepen zijn.
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Impact van de internationale mobiliteit volgens geslacht
(% van de studenten die het minstens behoorlijk eens zijn)
Ik geloof dat mijn huidige loon en
werkomstandigheden in
overeenstemming zijn met mijn
vaardigheden en expertise

88
76

Dankzij buitenlandse stages is het
makkelijker voor jongeren om een job te
vinden in het buitenland

79
75

Buitenlandse stages hebben
een impact op een toekomstige
carrière-ontwikkeling

78
84

Dankzij buitenlandse stages is het
makkelijker voor jongeren om een job te
vinden in het buitenland

77
81

56

Mijn buitenlandse stage heft mij
geholpen om een job te vinden

50

De Europass Mobiliteit die ik ontving
na mijn buitenlandse stage had een
positieve impact op mijn tewerkstelling

55
63

Ik gebruik in mijn huidige job kennis en
vaardigheden die ik heb opgedaan
tijdens mijn buitenlandse stage

53
73

Mijn huidige job of studie houdt
verband met de inhoud van mijn
buitenlandse stage

53
63

De certificaten die ik tijdens mijn
buitenlandse stage heb behaald zijn
relevant voor mijn verdere
professionele carrière

51
63

Het certificaat dat ik ontving van mijn
buitenlandse stageplaats heeft mij
geholpen om een job te vinden

41
49
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3.5.6. Impact van de mobiliteit op de carrière
volgens geslacht
Wanneer we de resultaten per geslacht vergelijken, zien we ook
enkele opmerkelijke verschillen. In de tabel hiernaast werden alleen
items opgenomen waar significante verschillen zijn genoteerd.
Meer vrouwen (84%) dan mannen (78%) zijn het er minstens behoor
lijk mee eens dat de stage in het buitenland een reële impact heeft
gehad op de toekomstige ontwikkeling van hun carrière. Daarentegen
zijn meer mannen (88%) dan vrouwen (76%) van mening dat hun
beloning en arbeidsvoorwaarden geschikt zijn voor hun vaardigheden
en expertise.
Het belangrijkste verschil betreft het gebruik van de kennis en
competenties die tijdens hun stage op de werkplek zijn opgedaan.
Slechts 53% van de mannen is het hiermee behoorlijk eens,
vergeleken met 73% van de vrouwen. Meer vrouwen (63%) dan
mannen (53%) zijn het er ook over eens dat hun huidige baan of
opleiding verband houdt met hun stage in het buitenland en dat de
certificaten die ze in het buitenland hebben behaald nuttig zijn in hun
toekomstige baan of carrière (51% van de mannen en 63% van de
vrouwen). Ook het Europass-Mobiliteitscertificaat dat ze via hun
stage in het buitenland hebben verkregen, had een grotere impact op
de inzetbaarheid van vrouwen (63%) dan op de inzetbaarheid van
mannen (55%). Dit is ook het geval voor de certificaten van werk
gevers die tijdens de stage in het buitenland zijn behaald (41% van
de mannen en 49% van de vrouwen zijn het hier in zekere mate mee
eens). Deze vier elementen kunnen verklaren waarom meer vrouwen
dan mannen denken dat de stage een impact heeft op hun carrière,
maar meer mannen (56%) dan vrouwen (50%) zijn het er althans tot
op zekere hoogte mee eens dat de stage in het buitenland hen hielp
een baan te vinden.
We mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat meer dan een kwart
van de vrouwelijke deelnemers aan de Erasmus+-mobiliteit uit het
studiegebied Gezondheidszorg en sociaal werk kwam wat het belang
van de certificaten voor vrouwen kan verklaren.
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3.5.7. Respondenten die niet aan het werk zijn
Op de vraag wat hun situatie is als ze niet werken, geeft 3% van alle
respondenten aan dat ze werkloos zijn en op zoek zijn naar een baan
en 7% dat ze werkloos zijn en geen werk zoeken. 34% heeft “anders”
aangegeven. De overgrote meerderheid bestaat uit studenten die hun
studie soms combineren met een studentenjob, twee (0,6%) geven
aan dat ze zich voorbereiden op een opleidingsmodule, één is een
vrijwilliger en één doet weekendwerk.
Als we de groep werkloze respondenten beschouwen, zien we dat 14
(40%) al hebben gewerkt, 20 nog niet hebben gewerkt (57%) en één
persoon de vraag onbeantwoord heeft gelaten. Alle werkloze respon
denten hadden een diploma secundair onderwijs, maar slechts twee
hadden een opleiding in het hoger onderwijs afgerond. Deze twee
afgestudeerden waren sinds minder dan drie maanden op zoek naar
werk en een van hen gaf aan niet actief op zoek te zijn naar een
baan. 60% van degenen die werkloos waren, was zelfs minder dan
drie maanden op zoek naar een baan, vijf (14%) waren op zoek naar
een baan sinds meer dan drie maar minder dan zes maanden, één
sinds zes tot twaalf maanden en vier (11%) sinds meer dan twaalf
maanden. Twee van hen zijn echter niet actief op zoek naar een baan.
Er zijn ook vier respondenten die deze vraag niet hebben ingevuld,
maar drie van hen zijn ook niet op zoek naar een baan.
Geen van de individuele geïnterviewden was werkloos en de
leerlingen van de focusgroep die na hun afstuderen hun mobiliteit
hadden gedaan, hadden allemaal een baan, behalve een afgestu
deerde die een sollicitatie had in de week na de focusgroep met
goede vooruitzichten op een baan.

3.5.8. Loopbaanverwachtingen
In de vragenlijst werd aan de respondenten ook gevraagd wat voor
hen belangrijk zou zijn bij het zoeken naar een baan. Ze konden zoveel
items kiezen als ze wilden.
De items waaruit ze konden kiezen, waren de volgende:
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•

Ik zou graag dicht bij mijn woonplaats werken.

•

Ik zou graag dicht bij mijn familie werken.

•

Ik zou graag in Vlaanderen werken.

•

Ik zou graag in het buitenland werken.

•

Ik zou graag voltijds werken.

•

Ik zou graag deeltijds werken.

•

Ik zou graag met een vast contract werken.

•

Ik zou graag een goede balans willen hebben tussen werk en
privéleven.

•

Ik wil niet dat het werk een effect heeft op het starten van een gezin.

•

Ik zou graag snel een job hebben, wat die ook is.

•

Ik zou graag hebben dat mijn job een snelle carrière en promotie
mogelijk maakt.

•

Ik zou graag een eigen zaak beginnen.

•

Ik zou graag hebben dat mijn job toelaat om verder te studeren.

•

Ik zou graag een goed betaalde job hebben.

•

Ik zou graag hebben dat mijn job mij toelaat om zelf mijn vrije tijd
te plannen.

•

Ik zou graag een rustige niet-stresserende job hebben.

•

Ik zou graag hebben dat mijn job mij toelaat om nieuwe kennis en
vaardigheden te verwerven.

•

Ik zou graag een job hebben met weinig verantwoordelijkheid.

•

Ik zou graag een job hebben die in het verlengde ligt van mijn studies.

Zoals we hieronder kunnen zien, hebben vrouwen andere werk
verwachtingen dan mannen. 76% van de mannen wil fulltime werken,
terwijl slechts 69% van de vrouwen een voltijdse baan hoopt te
krijgen. Meer mannen willen ook een goedbetaalde job hebben (67%
mannen versus 60% vrouwen). Maar meer vrouwen (72%) dan
mannen (65%) willen graag werken met een vast contract.
Vrouwen hechten meer belang aan het verkrijgen van nieuwe kennis
en 65% wil graag dat hun werk hen nieuwe kennis laat opdoen, terwijl
slechts 55% van de mannelijke respondenten dit belangrijk vindt.
Een baan die een goed evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk
maakt, is ook belangrijk voor twee derde (65%) van de vrouwelijke
respondenten, terwijl slechts iets meer dan de helft (54%) van de
mannen dit belangrijk vindt. Werken in hetzelfde vakgebied dat ze
hebben gestudeerd of waarvoor ze werden opgeleid, is geen echte
prioriteit, aangezien 55% van de vrouwen en slechts 46% van de
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Loopbaanverwachtingen per geslacht
76

Ik zou graag voltijds werken

69

Ik zou graag een goed
betaalde job hebben

67
60

Ik zou graag met een vast contract
werken
Ik zou graag hebben dat mijn job mij
toelaat om nieuwe kennis en
vaardigheden te verwerven
Ik zou graag een goede balans willen
hebben tussen werk en privéleven

65
72
55
65
54
65

Ik zou graag bij mijn woonplaats
werken

54
50

Ik zou graag een job hebben die in het
verlengde ligt van mijn studies

45
55

Ik zou graag hebben dat mijn job mij
toelaat om zelf mijn vrije tijd te plannen

43
34
40

Ik zou graag in Vlaanderen werken

44

Ik zou graag hebben dat mijn job een snelle
carrière en promotie mogelijk maakt

34
21
29

Ik zou graag een eigen zaak beginnen

25

Ik wil niet dat het werk een effect heeft
op het starten van een gezin

29
25

Ik zou graag een rustige nietstresserende job hebben

24
26

Ik zou graag in het buitenland werken

23
26

Ik zou graag dicht bij
mijn familie werken

18
17

Ik zou graag hebben dat mijn job
toelaat om verder te studeren

16
19
9

Ik zou graag deeltijds werken

14

Ik zou graag een job hebben met weinig
verantwoordelijkheid

6
4

Ik zou graag snel een job hebben, wat
die ook is

5
9
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mannen dit belangrijk vinden. De helft van de vrouwen en 54% van de
mannen zou graag in de buurt van hun woonplaats werken. Dit
betekent niet noodzakelijkerwijs dat het in Vlaanderen moet zijn,
omdat slechts 40% van de mannen en 44% van de vrouwen in hun
eigen regio willen werken.
Vrije tijd lijkt voor mannen belangrijker te zijn dan voor vrouwen,
aangezien 43% van de mannen en slechts 34% van de vrouwen
graag wil dat hun werk hen de ruimte geeft om hun vrije tijd te
plannen. Slechts 24% van de mannen en 26% van de vrouwen wil
graag een rustige, niet stressvolle baan hebben. Hoewel ongeveer
40% verklaarde niet per se in Vlaanderen te willen werken, zou
slechts 23% van de mannen en 26% van de vrouwen in het
buitenland willen werken. Meer mannen (29%) dan vrouwen (25%)
willen graag voor zichzelf werken, bij voorkeur in hun eigen bedrijf,
maar het verschil is niet significant. Het is ook opvallend dat meer
mannen (29%) dan vrouwen (25%) niet willen dat werk het starten
van een gezin in de weg staat.
Er is echter een aanzienlijk verschil als het gaat om snelle carrières
en promotie. 34% van de mannen wil graag dat hun baan een snelle
carrière en promotie mogelijk maakt, maar dit is slechts belangrijk
voor 21% van de vrouwen.
Minder dan een vijfde wil dat hun werk hen in staat stelt hun
opleiding voort te zetten. Hoewel meer vrouwen dit zouden willen
(19%) dan mannen (16%). Meer vrouwen (14%) dan mannen (9%)
willen deeltijds werken, maar het blijft een minderheid. Slechts 5%
van de mannen en 9% van de vrouwen zou om het even welke baan
aanvaarden en snel. Jongeren zijn ook bereid verantwoordelijkheid te
nemen, aangezien slechts 6% van de mannen en 4% van de vrouwen
graag een baan met weinig verantwoordelijkheid wil hebben.
Wanneer we de werkverwachtingen vergelijken per type opleiding,
kunnen we zien dat leerlingen en afgestudeerden uit het technisch
onderwijs (tso) grotere verwachtingen hebben dan leerlingen en
afgestudeerden in het beroepsonderwijs (bso). In onderstaande
tabel worden alleen de items getoond waar significante verschillen
werden gevonden.
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Loopbaanverwachtingen volgens studietype
44

Ik zou graag een goed betaalde job
hebben

65

Ik zou graag hebben dat mijn job mij
toelaat om nieuwe kennis en
vaardigheden te verwerven

49
59

49

Ik zou graag een goede balans willen
hebben tussen werk en privéleven

59

38

Ik zou graag een job hebben die in het
verlengde ligt van mijn studies

52

50

Ik zou graag bij mijn woonplaats werken

41

Ik zou graag hebben dat mijn job mij
toelaat om zelf mijn vrije tijd te
plannen

26
39

17
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Ik zou graag in het buitenland werken
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Ik zou graag hebben dat mijn job een
snelle carrière en promotie mogelijk
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We zien een aanzienlijk verschil tussen respondenten uit het tso en
bso met betrekking tot een goedbetaalde baan, een baan die het
mogelijk maakt om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, een
goede balans tussen werk en privéleven, ruimte om vrije tijd te
plannen en werken in het vakgebied waarin ze opgeleid zijn. Voor al
deze items zijn de verwachtingen van tso-respondenten significant
hoger dan voor bso-studenten.
Er is ook een aanzienlijk verschil tussen leerlingen en afgestudeerden
van tso en bso wat betreft het starten van een eigen bedrijf, werken
in het buitenland, een snelle carrière en promotie hebben, maar ook
wat betreft het hebben van een baan die het stichten van een gezin
niet in de weg staat en het hebben van een rustige, niet-stressvolle
baan. Meer tso- dan bso-afgestudeerden zouden ook graag willen
dat hun werk hen in staat stelt hun opleiding voort te zetten, hoewel
dit ook een kleine minderheid is bij tso-studenten. Het enige item
waar bso-leerlingen significant hoger op scoren dan hun tsocollega’s, is de verwachting om te werken dicht bij hun woonplaats.
Meer van hen zouden ook in Vlaanderen willen werken, maar hier is
het verschil niet significant.
De belangrijkste verschillen met betrekking tot loopbaanverwach
tingen worden gevonden wanneer we de respondenten uitsplitsen naar
opleidingsgebied.
Bijna driekwart (72%) van de respondenten in de Gezondheidszorg en
sociaal werk wil graag een vast contract hebben, maar dit is minder
belangrijk voor leerlingen of afgestudeerden uit andere onderwijs
gebieden: (62% Administratie, 55% Toerisme en slechts 44%
Landbouw). De respondenten van Gezondheidszorg en sociaal werk
zijn ook diegenen die het meeste belang hechten aan het evenwicht
tussen werk en privéleven, aangezien bijna twee derde (63%) van hen
een goed evenwicht tussen werk en privéleven wenst. Het is veel
minder belangrijk voor respondenten uit de andere vakgebieden.
Vooral respondenten uit de Landbouw (44%) en Toerisme (48%) lijken
minder belang te hechten aan het evenwicht tussen werk en privé
leven. Misschien zijn ze gewoon realistisch en weten ze dat dit in hun
beroep erg moeilijk zal zijn.
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Loopbaanverwachtingen volgens studiegebied
Ik zou graag met een
vast contract werken

44

Ik zou graag een goede balans willen
hebben tussen werk en privéleven

44
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Ik zou graag bij mijn woonplaats
werken
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Ik zou graag hebben dat mijn job mij
toelaat om nieuwe kennis en
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Toerisme

Hoewel bijna twee derde van de respondenten uit de meeste
onderwijsgebieden voltijds wil werken, is dit slechts het geval voor
iets meer dan de helft van de respondenten van Administratie (54%).
De helft van de respondenten in de landbouwsector en meer dan de
helft (56%) van de respondenten in de Gezondheidszorg en sociaal
werk zouden graag in de buurt van hun woonplaats willen werken
vergeleken met ≤ 35% van de respondenten uit de andere studie
velden. Dit kan te maken hebben met het feit dat vooral gezond
heidswerkers vaak nachtdiensten hebben en dat ook werknemers in
de landbouw op elk moment beschikbaar moeten zijn.
Vooral respondenten uit Administratie willen graag een goedbetaalde
baan (58%), gevolgd door Gezondheidszorg en sociaal werk (54%),
Toerisme (49%) en Landbouw (44%). Respondenten uit Administratie
(58%) en respondenten uit Gezondheidszorg en sociaal werk (51%)
willen ook meer dan de anderen (≤ 47%) dat hun werk hen in staat
stelt nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.
Vooral de respondenten uit Landbouw (50%) en Gezondheidszorg en
sociaal werk (51%) willen graag werken in het vakgebied dat ze
hebben gestudeerd, terwijl dit voor leerlingen en afgestudeerden uit
andere onderwijsgebieden veel minder belangrijk lijkt (≤ 35%).
Bijna de helft van de respondenten van Administratie (46%), 44%
van Landbouw en 42% van de respondenten in de Gezondheidszorg
en sociaal werk, maar slechts 17% van de leerlingen en afgestudeer
den uit Toerisme beschouwt werken in Vlaanderen als een prioriteit.
Het is daarom niet verwonderlijk dat 42% van de Toerisme-respon
denten in het buitenland zou willen werken, veel meer dan leerlingen
uit de Gezondheidszorg en de Administratie (respectievelijk 18% en
19%) maar ook meer dan respondenten uit de Landbouw (29%).
Ongeveer een derde van de respondenten vindt het belangrijk om
ruimte te laten voor het plannen van hun vrije tijd, met uitzondering
van de respondenten Toerisme (25%). Meer dan een kwart van de
respondenten Gezondheid en sociaal werk (28%) en een beetje
minder van de respondenten van Administratie (23%) willen graag
een rustige en niet stressvolle baan hebben, terwijl slechts 9% van de
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respondenten uit Landbouw en 11% van de leerlingen en afgestu
deerden Toerisme dit belangrijk vinden. Ongeveer een kwart van alle
leerlingen en afgestudeerden wil niet dat hun werk het starten van
een gezin in de weg staat, maar voor de respondenten van Toerisme
is dit slechts 14%.
Respondenten van Administratie hechten minder belang (8%) dan
anderen aan een baan waar ze hun studie kunnen voortzetten, maar
ook in de andere onderwijsgebieden vindt slechts ≤ 19% van de
studenten of afgestudeerden dit belangrijk. Hoewel 58% van de
respondenten van Administratie graag een goedbetaalde baan zou
hebben, wil slechts 19% dat hun baan een snelle carrière en promotie
mogelijk maakt, vrijwel hetzelfde percentage als respondenten in de
Gezondheidszorg en de sociaal werk (18%) maar minder dan
respondenten uit Toerisme ( 25%) en landbouw (24%).
Vooral respondenten uit Landbouw (21%), maar ook respondenten uit
de Gezondheidszorg en sociaal werk (18%) willen graag werken in de
buurt van waar hun gezin woont. Dit is veel minder belangrijk voor
studenten en afgestudeerden van Toerisme (12%) en Administratie
(8%). Vooral leerlingen en afgestudeerden van Landbouw (35%) en in
mindere mate respondenten van Toerisme (25%) willen graag voor
zichzelf werken, maar 18% van de landbouwrespondenten zou graag
deeltijds werken, vergeleken met slechts 8% van de respondenten uit
Toerisme.
Zeer weinig studenten of afgestudeerden zouden om het even welke
baan aanvaarden. Slechts 12% van de respondenten in de Gezond
heidszorg en sociaal werk zou dit doen en voor alle andere studie
gebieden is dit zelfs ≤ 8%. Nog minder respondenten willen graag een
baan met weinig verantwoordelijkheid.
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3.6. Impact van de mobiliteit
op derden
Tijdens de gesprekken met de focusgroepen en tijdens de individuele
interviews bleek dat de impact van de mobiliteit zich niet beperkte
tot een impact op de lerenden maar dat de opgedane kennis en
competenties werden gedeeld met anderen.
Vooral de leerlingen uit Landbouw hadden in Nederland en Frankrijk
nieuwe technieken voor veeteelt en melken geleerd, maar ook andere
management- en organisatiemethoden. Deze drie leerlingen gaan
werken op de boerderij van hun ouders en zullen deze boerderijen
uiteindelijk overnemen.
Zo had een van hen methoden gezien om de koeien te melken die
minder stressvol zijn voor de boeren (het melken in een put) omdat ze
niet hoeven te bukken tijdens het melken. Hij had ook gezien dat zand
werd gebruikt voor de koeien om op te rusten en dit leek comforta
beler voor de koeien dan hooi. Hij besprak dit met zijn ouders en zij
zullen waarschijnlijk enkele van de manieren introduceren om koeien
te fokken en te melken die hij had gezien.
De leerling die naar Frankrijk ging, vond de organisatie waar vier
boeren hun land, vee en gereedschap bij elkaar hadden gebracht om
een grotere boerderij te creëren waarin ze aandelen ontvingen
volgens wat ze hadden bijgedragen aan de coöperatieve boerderij,
erg interessant. Hierdoor konden ze af en toe wat vrije tijd hebben
terwijl ze om de beurt zorgden voor de dieren in het weekend en op
feestdagen. Hij probeerde zijn ouders te overtuigen, maar ze wilden
geen partners zoeken omdat ze bang waren dat ze de controle over
de boerderij zouden verliezen.
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Ik probeerde mijn ouders te overtuigen om de organisatie van
de boerderij te veranderen en samen te werken met andere
boeren, zodat de boerderij winstgevender kon worden en ze
meer vrije tijd zouden hebben, maar tot nu toe heb ik ze niet
kunnen overtuigen.”
Beide leerlingen overtuigden ook hun ouders om een kostprijsanalyse
te maken van wat ze produceerden. Ze kunnen hen helpen een meer
kosteneffectieve manier te introduceren om vee te fokken en
zuivelproducten te verkopen.
Soms slaagden de leerlingen er ook in de vaardigheden en compe
tenties die ze in België hadden verworven door te geven aan anderen.
De leerlingen in de sociale zorg die naar Roemenië gingen, hadden dus
100 activiteiten voorbereid om te worden uitgevoerd met de volwassen
gehandicapte mensen in een centrum in Boekarest in Roemenië. Elke
dag werden zes activiteiten uitgevoerd en waren vier Vlaamse leraren
aanwezig om de uitvoering van die activiteiten te observeren (en te
ondersteunen). Samen met hun docenten leerden ze het Roemeense
personeel wat ze konden doen met gehandicapte volwassenen. Het
idee was dat de stage op lokaal niveau ook een soort training zou zijn
voor de Roemeense collega’s die slecht of weinig getraind zijn in de
zorg voor volwassen gehandicapte mensen. Het Roemeense personeel
beperkte zich tot basisactiviteiten, zoals het voeden en wassen van
gehandicapten. Ze wisten niet hoe ze interessante en stimulerende
mentale of fysieke activiteiten met de gehandicapten konden doen.
Zoals de leerling zelf zei:
Ik heb de afgelopen jaren een unieke kans gekregen om
verschillende stages te hebben. Deze stages vormen een
belangrijke bijdrage aan mijn professionele en persoonlijke
leven en mijn interesse is ook vergroot in verdere studies in het
hoger onderwijs op het gebied van volwassenenzorg voor
gehandicapten. Ik denk dat het werk dat ik tijdens mijn stage in
Roemenië heb gedaan, ook heeft bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor gehandicapten in Roemenië.”
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Een andere individuele geïnterviewde vertelde de interviewer dat hij
zijn expertise had gedeeld met zijn collega’s. De leerling verbleef in
2018 drie weken in het Innovation Center van Johnson & Johnson in
Londen. Het was typisch administratief werk zoals het organiseren
van vergaderingen, telefoneren (in het Engels in het Verenigd
Koninkrijk en naar de Verenigde Staten!), het verzorgen van de
communicatie etc. De student kreeg echt verantwoordelijkheid
voor een aantal taken. Na een week kreeg hij de leiding over het
organiseren van een training voor collega-werknemers om hen te
trainen in het werken met een nieuwe app die het bedrijf gebruikte en
waarvoor hij zelf een training had ontvangen.
In één geval bracht een leerling niet alleen vaardigheden en compe
tenties naar huis om nieuwe foktechnieken te gebruiken om speciaal
melkvee te fokken, maar ook twee embryo’s van een speciaal runder
ras. Eén koe gaat binnenkort kalven (februari 2019) en dit zal het
fysieke en concrete resultaat zijn van de transnationale mobiliteit.
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Conclusies
Indien we de resultaten van de studie linken aan de vijf niveaus van T.
Guskey (2000) om na te gaan of de mobiliteit impact heeft gehad,
dan kunnen we het volgende besluiten:
•

De overgrote meerderheid van de deelnemers is tevreden over de
transnationale mobiliteit.

•

Zij hebben zowel professionele, cognitieve, 21e-eeuwse,
communicatieve, taalkundige en interculturele vaardigheden
verworven.

•

Zij hebben de steun gekregen van hun school, leerkrachten,
mentoren, het Epos-agentschap en de Europese Commissie.

•

Zij gebruiken de opgedane kennis en vaardigheden zowel in hun
verdere studies als in hun professionele loopbaan.

•

Ook derden (o.a. ouders en collega’s) hebben indirect kunnen
genieten van de impact van de transnationale mobiliteit.

Meer bepaald :
1. De overgrote meerderheid van de leerlingen is zeer tevreden met
de mobiliteit, aangezien 83% van de respondenten in de vragen
lijst het volledig of grotendeels eens is en 97% het er behoorlijk
over eens is dat ze goede herinneringen aan de mobiliteit hebben.
Niemand was het volledig oneens met deze verklaring. De
gemiddelde score voor de mobiliteit is ook erg hoog (8,88) en
slechts zes respondenten gaven een score lager dan 5 (2%).
2. Leerlingen zijn de Europese Commissie en hun school dankbaar
voor hun deelname aan de transnationale mobiliteit. Zonder een
substantiële financiële tussenkomst van de Europese Commissie
hadden de meesten zich nooit een dergelijke buitenlandse stage
kunnen veroorloven.
3. De leerlingen die deelnamen aan de transnationale mobiliteit
waren zeer gemotiveerd en dachten dat het een unieke kans was.
De transnationale mobiliteit is bijna nooit verplicht. De deelnemers
werden meestal geselecteerd op basis van motivatie,
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taalvaardigheden en soms op basis van de schoolresultaten van
de leerlingen.
4. De activiteiten tijdens de stage worden door vrijwel alle studenten
als relevant beschouwd. Het is belangrijk dat de aangeboden
stage in overeenstemming is met het bestudeerde onderwerp of
het vak waarvoor ze werden opgeleid en uitdagingen biedt. De
enkele leerlingen die de stage niet aan hun collega’s willen
aanbevelen, zijn degenen wier stage niet in lijn was met wat ze
studeerden of waarvoor ze werden opgeleid.
5. Alle geïnterviewde studenten zeiden dat ze goed waren
voorbereid op de stage wat betreft kennis en vaardigheden. Ze
bevestigden echter ook dat werken in het buitenland veel relaxter
en minder stressvol is. Ze waardeerden ook het feit dat er
duidelijke opdrachten werden gegeven die ze tijdens de stage
moesten uitvoeren.
6. Bijna alle leerlingen zijn het erover eens dat ze hun professionele
competenties en hun communicatie- en teamwerkvaardigheden
hebben verbeterd; de lerenden waarderen het feit dat mentoren (in
het stagebedrijf, in de gastschool of leraren uit hun eigen school
die meereizen) hun stage hebben begeleid en geëvalueerd. De
lerenden waarderen ook het feit dat de evaluatie van hun stage
door de verschillende mentoren meetelt in de globale evaluatie op
het einde van hun opleiding.
7. Hoe langer de stage, hoe groter de impact op professionele
competenties. Leerlingen uit Toerisme, horeca en catering die
meestal de langste stages hebben, lijken het meest gebaat te zijn
bij de internationale mobiliteit.
8. Leerlingen hebben vooral geleerd te werken in een internationale
omgeving die interculturele competenties bevordert. De stage
heeft een positieve invloed gehad op hun culturele en intercultu
rele competenties. De respondenten leerden anderen waarderen.
Bovendien hebben ze een aantal andere 21e-eeuwse vaardigheden
ontwikkeld. De toename van taalvaardigheid in een vreemde taal
is afhankelijk van de plaats waar de stage plaatsvond.
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9. Niet alleen de leerlingen profiteren van de transnationale
mobiliteit, maar ook ouders, collega’s en zelfs leraren van de
Vlaamse school en opleiders en beroepsmensen in het buitenland
hebben hiervan geprofiteerd. Verschillende leerlingen gaven de
verworven competenties en kennis door aan hun ouders die in
hetzelfde vak zitten. Anderen trainden hun collega’s in het buiten
land of gaven zelfs competenties door aan hun mentoren of aan
beroepsmensen in hun sector in het buitenland.
10. De stage heeft nauwelijks invloed op de keuze voor verdere
studies, omdat de meeste studenten stage lopen aan het einde
van hun middelbare opleiding. Studenten zijn echter niet bang om
in het buitenland verder te studeren en veel geïnterviewden
hebben tijdens hun studies in het hoger onderwijs hun belang
stelling getoond om deel te nemen aan internationale mobiliteit.
11. Er zijn meer respondenten uit het beroepsonderwijs die studies in
het hoger onderwijs aanvatten dan het landelijk gemiddelde. Of
dit komt omdat gemotiveerde studenten deelnemen aan een
transnationale mobiliteit of omdat de stage invloed heeft op
verdere studies is niet duidelijk.
12. De overgrote meerderheid van de werkende studenten geeft aan
tevreden te zijn met hun huidige beroepssituatie en 88% dat hun
loon en arbeidsvoorwaarden bevredigend zijn. De meeste
studenten vertelden de potentiële werkgevers over de stage en
81% denkt dat de internationale stage invloed zal hebben op hun
toekomstige carrière.
13. De stage heeft een positief effect gehad op de ondernemers
vaardigheden van de lerenden, aangezien verschillende respon
denten hun eigen bedrijf zijn gestart en vooral respondenten uit
Landbouw en Toerisme en horeca dit in de toekomst graag willen
doen. Twee respondenten uit de vragenlijst hebben al mensen in
dienst en een geïnterviewde start haar eigen bedrijf samen met
haar verloofde.

83

14. De leerlingen waarderen het Europass-certificaat en andere
certificaten die ze na hun stage hebben ontvangen, maar vinden
het geen belangrijk element om gemakkelijker een baan te vinden.
Ze vermelden potentiële werkgevers dat ze betrokken waren bij
mobiliteit. Leerlingen uit Gezondheidszorg en sociaal werk
hechten het meeste belang aan de certificaten die ze na hun
stage hebben ontvangen.
15. Vooral studenten uit Toerisme, horeca en catering denken dat de
stage invloed zal hebben op hun carrière. Zij zijn ook minder bang
om in het buitenland te werken en menen dat de stage hun
toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.
16. Vrouwen hebben andere werkverwachtingen dan mannen. Ze
hechten meer belang aan een vast arbeidscontract en een goede
balans tussen werk en privé dan mannen. Meer mannen willen een
fulltime en goedbetaalde baan hebben. Afgestudeerden van het
technisch voortgezet onderwijs hebben hogere werkverwach
tingen dan afgestudeerden van het beroepsonderwijs.
17. Als laatste en belangrijkste conclusie kunnen we stellen dat de
doelstellingen die de Europese Commissie voor ogen had bij het
opzetten van de mogelijkheid van transnationale mobiliteit voor
leerlingen in het beroeps- en technisch onderwijs en in
opleidingsorganisaties absoluut zijn gehaald.
Het is duidelijk dat de leerlingen hun leerprestaties hebben verbeterd,
dat zij hun inzetbaarheid en hun loopbaanperspectieven hebben
verbeterd en dat zij hun gevoel voor initiatief en ondernemerschap
hebben vergroot. Bovendien hebben ze een verhoogd zelfvertrouwen
omdat hen werd verteld hoe goed ze op hun werk zijn voorbereid.
Vooral diegenen die naar landen gingen waar vreemde talen worden
gesproken, hebben hun competenties in vreemde talen verbeterd.
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Alle leerlingen hebben ook hun intercultureel bewustzijn vergroot en
velen zullen actiever deelnemen aan de samenleving. Ten slotte is er
een beter bewustzijn van het Europese project en de Europese
waarden en een verhoogde motivatie om deel te nemen aan stages
in het buitenland tijdens verdere studies.
Stages in het buitenland bevorderen zonder enige twijfel Europees
burgerschap en de Europese dimensie in de beroepsopleiding en
vorming.
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Aanbevelingen
5.1. Aan de leerlingen
Leerlingen moeten deze unieke kans aangrijpen om in een interna
tionale omgeving te werken en hun professionele, interculturele en
interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren. Om er het beste van te
maken, moeten ze met een open geest gaan, leergierig zijn en bereid
zijn mensen te ontmoeten uit een ander land en met een andere
cultuur. Leerlingen dienen zich ook grondig voor te bereiden op de
deelname aan een buitenlandse stage.

5.2. Aan de scholen of uitzendende
organisaties
Het is heel belangrijk dat de stage in overeenstemming is met het
onderwerp of het beroep waarvoor de lerende wordt opgeleid.
Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de stage voldoende
uitdagingen biedt voor de leerlingen om nieuwe dingen te kunnen
leren.
Er moeten mechanismen worden gecreëerd voor het geval de stage
niet is wat werd beloofd of wat de leerlingen hadden verwacht, zodat
het probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost.
Studenten moeten goed voorbereid zijn op de stage. Niet alleen
taalkundig maar ook cultureel.
De evaluatie van de stage (voor zover deze tijdens de opleiding
gebeurt) moet een onderdeel zijn van de globale evaluatie van de
leerling.
Er moet een procedurehandleiding beschikbaar zijn in geval van
onverwachte gebeurtenissen of ongevallen. Leerlingen moeten weten
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waar en bij wie ze terecht kunnen. Deze handleiding kan worden
ontwikkeld door een netwerk van scholen en contactpersonen,
aangepast voor elke transnationale mobiliteit.

5.3. Aan Epos
Het zou goed zijn dat Epos nog meer mogelijkheden voorziet om
scholen en leraren te helpen en te begeleiden bij het opstarten van
en het implementeren van stages voor leerlingen in het buitenland.
Bijzondere aandacht dient hierbij gegeven te worden aan de rol van
mentoren in de stagebedrijven, in de gastscholen of de leraren van de
Vlaamse scholen die de leerlingen ter plekke begeleiden.

5.4. Aan de Europese Commissie
Het zou goed zijn om meer taalvoorbereiding te voorzien (en te
financieren), bij voorkeur ter plaatse, vooral voor leerlingen die naar
landen gaan waarvan zij de taal niet op school hebben geleerd.
Gezien de zeer positieve evaluatie en de impact die de transnationale
mobiliteit heeft op de leerlingen uit het technisch en beroepsonder
wijs en op lerenden van opleidingsorganisaties menen wij dat deze
Europese actie zeker moet worden voortgezet (en versterkt), vooral
omdat ze grotendeels ten goede komt aan leerlingen die anders niet
de kans zouden krijgen om kennis en beroepservaring op te doen in
het buitenland.
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