Bijlagen
1. SMP Interview Shana Convents 22 09 2020
Achtergrond en voorbereiding
Shana studeerde aan de Universiteit van Antwerpen (UA) en behaalde in juni 2018 haar
masterdiploma Rechten. Het jaar daarop deed ze een master-na-master in het Fiscaal recht en
besloot na haar studies van januari tot juni 2019 een Erasmusstage van 5,5 maand te doen.
Het is interessant om erop te wijzen dat Shana voordat ze naar de universiteit ging, haar middelbare
school had gedaan in een technische school in Kontich bij Antwerpen, waar ze de afdeling "Sociale en
technische wetenschappen" volgde. Meestal gaan jongeren van die technische scholen niet naar de
universiteit en zeker niet om Rechten te studeren. Maar ze deed het en was heel succesvol. Omdat
het zo zeldzaam is dat studenten van technische scholen naar de universiteit durven te gaan, gaat ze
nog steeds als gastspreker naar Vlaamse technische scholen om andere jongeren in die scholen te
motiveren om verder te gaan naar het hoger onderwijs in het algemeen of naar de universiteit in het
bijzonder.
I.v.m. de mogelijkheid om een Erasmus+ stage te doen kreeg ze weinig informatie van de
internationale coördinator van de Universiteit Antwerpen, maar ze vond alle informatie zelf. Dankzij
ELSA, de European Law Students 'Association 1 vond ze gemakkelijk een stageplaats aangezien ze een
speciaal Student Trainee Exchange Program (STEP) hebben dat mogelijkheden biedt voor
werkervaring in de juridische sector in het buitenland. Ze moest bij ELSA solliciteren voor een stage in
het buitenland door een aanmeldingsformulier in te vullen waarin ze haar motivatie en de redenen
om stage te lopen in het buitenland moest toelichten. Tijdens de selectie was er geen interview. Op
basis van een motivatietekst werd ze geselecteerd. In feite heeft ELSA Shana en het
advocatenkantoor laten weten dat ze was geselecteerd en het advocatenkantoor nam onmiddellijk
contact op met Shana om te zeggen dat ze ernaar uitkeken haar als stagiair te hebben voor de stage.
Er was geen LA (Learning Agreement) opgesteld omdat ze de stage deed na het einde van haar studie
toen ze al haar masterdiploma en haar manama had behaald.
Tijdens de zomermaanden nadat ze haar universitaire masteropleiding had afgerond, was Shana
begonnen met het volgen van cursussen Frans bij de Alliance Française gedurende twee maanden,
wat voor haar nuttig bleek als taalvoorbereiding. Ze werkte ook als au pair meisje bij een Frans gezin
en terwijl de kinderen op school zaten, kon ze haar cursussen Frans volgen
Toen ze eenmaal was geselecteerd, kreeg ze hulp van de internationale coördinator bij de UA om het
papierwerk in te vullen om een Erasmus+ beurs aan te vragen en om ervoor te zorgen dat er een
stage-overeenkomst werd opgesteld tussen het advocatenkantoor en haarzelf. Deze overeenkomst
was helemaal niet gedetailleerd.
Daarna had ze contact met het bedrijf dat ermee instemde haar te betrekken bij alle juridische
activiteiten die ze zelf hadden. Deze activiteiten waren niet vooraf gespecificeerd. Shana wist dat ze
een verslag van haar stage moest indienen en dat ze 40% van de beurs vooraf zou krijgen en de rest
of 60% zou krijgen zodra het verslag van de stage door Epos was geaccepteerd. Dit verliep allemaal
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erg vlot en ze heeft geen enkele klacht over de administratieve, juridische of financiële aspecten van
de stage. Integendeel, ze was bijzonder positief over alle hulp die ze kreeg.
Zo vond ze een baan in een klein advocatenkantoor, gerund door een Nederlandse dame die al 30
jaar in Frankrijk werkt en daar haar eigen bedrijf heeft opgericht. Het kantoor was gespecialiseerd in
het helpen van (voornamelijk Nederlandse en Belgische) expats die in Frankrijk willen werken, bij het
oplossen van alle administratieve en juridische problemen met betrekking tot het werken in Frankrijk
of het starten van een bedrijf in dat land.
Het advocatenkantoor waarvoor ze werkte, huurde de helft van de verdieping van een bedrijfspand
en een ander bedrijf huurde de andere helft van de verdieping. Dit betekent dat ze tijdens haar stage
ook de medewerkers van het andere bedrijf ontmoette, aangezien ze een gemeenschappelijke
keuken en koffiezetapparaat hadden.
De voornaamste redenen voor haar om stage te lopen in Frankrijk waren om Frans te leren (wat
essentieel is in België), om het juridische systeem in Frankrijk te leren kennen en om het land en zijn
mensen te leren kennen.
Ze had er altijd van gedroomd om in het zuiden van Frankrijk te verblijven en Toulouse bleek precies
te zijn waarnaar ze op zoek was.
Ze vond accommodatie door op het internet naar een kamer te zoeken. Ze besloot om te proberen
een flat te delen met een Fransman en had het geluk de juiste persoon te vinden met een flat met
twee slaapkamers die ze deelde en betaalde zoals afgesproken.
Haar ouders kwamen overeen om de huur van de kamer te betalen (€ 420 per maand). Ze ontving
een beurs van € 350 per maand. Afgesproken werd dat het advocatenkantoor haar € 500 per maand
zou betalen. Het beleid van ELSA is ervoor te zorgen dat alle studenten een bepaalde financiële
vergoeding krijgen om te voorkomen dat studenten die hun studie hebben afgerond door bedrijven
worden uitgebuit. Bovendien is een vergoeding voor stagiairs zelfs verplicht bij wet in Frankrijk.
Er waren veel Erasmusstudenten in Toulouse, maar ze raakte er niet echt bij betrokken omdat het
allemaal SMS-studenten waren die aan de universiteit studeerden. Ze konden het zich veroorloven
om 's nachts naar feestjes etc. te gaan, wat zij niet kon. Shana moest elke ochtend stipt op tijd in
haar kantoor zijn en mengde zich dus niet echt met SMS-Erasmusstudenten. Daar klaagde ze niet
over. Ze was echter heel blij dat ze een flat deelde met een Fransman, omdat ze hierdoor elke dag
over veel dingen kon praten met deze huisgenoot, wat een geweldige ervaring was.
Toen ze in juni 2018 haar masteropleiding afrondde, begon ze in september 2018 meteen te werken
bij een Belgisch advocatenkantoor in Gent. Ze besliste ook om zich aan te melden als advocaat bij de
Balie te Gent. Tijdens het interview vertelde ze dat ze had besloten om naar Frankrijk te gaan voor
een stage van bijna een half jaar. De man met wie ze te maken had was zeer positief over haar idee
om naar het buitenland te gaan en hij meende dat haar stage in Frankrijk zou worden erkend als
onderdeel van de proeftijd van 3 jaar die ze moest doen als advocaat bij de Balie te Gent.
Toen ze eenmaal terug was, besloot ze echter naar Antwerpen te verhuizen, waar ze momenteel in
een bureau gespecialiseerd in Internationaal Fiscaal recht werkt. Ze heeft ook in Antwerpen
gesolliciteerd om deel te nemen aan het examen voor de Balie, maar diegene met wie ze in
Antwerpen te maken kreeg, weet nog niet zeker of de 5,5 maanden van haar stage in Toulouse zullen
erkend worden als een integraal onderdeel van haar proeftijd van 3 jaar. De dag voor dit interview
had haar examen om geaccepteerd te worden op de Balie van Antwerpen plaats. Ze hoopte dat als
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ze wordt aangenomen, haar stage in het buitenland zal worden erkend als onderdeel van haar
proeftijd op de Balie.
Het is verrassend dat het Belgische rechtssysteem geen gemeenschappelijke benadering heeft voor
de erkenning van stages van rechtenstudenten in het buitenland, ook al zijn ze georganiseerd dankzij
de betrokkenheid van de internationale organisatie ELSA die kwaliteitsvolle juridische stages
garandeert.
Activiteiten TIJDENS de stage
Er was van tevoren geen speciale afspraak gemaakt over de activiteiten waarbij ze betrokken zou
zijn. Toen ze aankwam, werd er echter duidelijk afgesproken dat ze betrokken zou worden bij alle
juridische zaken die verband houden met de problemen van de expats waarmee het
advocatenkantoor te maken had. Ze leerde klanten kennen en kon geleidelijk aan helpen en klanten
bijstaan naarmate haar kennis van het Frans verbeterde. Ze moest telefoontjes van de klanten
beantwoorden en hen op alle mogelijke manieren helpen. Ze kreeg ook de kans om zaken bij de
rechtbank bij te wonen, wat erg nuttig bleek om het Franse rechtssysteem beter te leren kennen. Ze
waardeerde het enorm dat ze fouten mocht maken en dat haar collega's haar voorzichtig
corrigeerden en haar steunden bij het leren.
Ze werd volledig en gemakkelijk geaccepteerd door de andere collega's op het advocatenkantoor. Ze
hielpen haar om haar Frans in het algemeen te verbeteren en om de juridische taal en
gespecialiseerde termen onder de knie te krijgen. Ze hielpen haar ook het Franse juridische systeem
te begrijpen, dat uiteraard verschilt van het Belgische. Ze hielden zich echter niet al te veel bezig met
fiscale zaken die haar specialiteit zijn, maar ze vond het niet erg omdat ze in het algemeen veel
leerde over het juridische systeem in Frankrijk.
Niemand binnen het bedrijf was specifiek aangesteld als haar mentor, maar ze kon voor hulp terecht
bij een van de personeelsleden of bij de dame die de leiding had over het kantoor. Ze werd echt
gesteund en geholpen door elk personeelslid, omdat ze de inspanningen die ze deed om Frans te
spreken, het juridische systeem onder de knie te krijgen, de klanten van het advocatenkantoor te
helpen en de Franse samenleving en cultuur te begrijpen enorm op prijs stelden. Ze waren altijd
bereid om te helpen. De collega's van het andere bedrijf op dezelfde verdieping waren ook zeer
behulpzaam en hielpen haar op verschillende manieren.
Haar verblijf was een professioneel succes dankzij de activiteiten die ze kon uitvoeren en dankzij de
openheid van de medewerkers in het bedrijf waarmee ze in contact was. Sinds ze terug is, is ze
gecontacteerd door het advocatenkantoor in Toulouse met de vraag of ze een Belgisch
advocatenkantoor kan voorstellen met wie ze zouden kunnen samenwerken om bepaalde
problemen op te lossen.
Tijdens haar verblijf genoot ze van het voordeel dat ze een flat deelde met een Fransman, omdat dit
een gelegenheid was om het Franse dagelijkse leven veel beter te leren kennen. Ze genoot ook van
de contacten die ze had met winkeliers of winkelmedewerkers in haar "quartier" in Toulouse, waar
ze haar dagelijkse boodschappen deed, omdat ze zeer sympathiek en behulpzaam waren.
De mensen met wie ze contact had op kantoor, in haar flat en in haar "quartier" hielpen haar de
Franse samenleving beter te begrijpen. Ze wezen haar er op waar ze niet heen moest en waar ze
voorzichtig moest zijn. Zeker in relatie tot de “Gillets jaunes” die erg actief waren in de periode dat ze
in Frankrijk was. Shana benadrukte dat de Fransen haar inspanningen om Frans te leren en spreken
en om de samenleving, hun cultuur en hun manier van leven te begrijpen, enorm op prijs stelden.
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Shana benadrukte dat Fransen, waarvan bekend is dat ze gesloten zijn, zich geleidelijk openden en
haar op veel manieren steunden. Shana heeft echt veel professionele en persoonlijke ervaringen
opgedaan als leerervaring voor zichzelf en haar toekomstige baan als advocaat. De stage had dus
echt een grote impact op haar.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Aan het einde van de stage is door haarzelf en door de directeur van het Advocatenkantoor, een
rapport opgesteld.
Ze werd zelfs door haar baas uitgenodigd om beide rapporten te schrijven. Toen ze klaar was,
controleerde de dame het rapport dat door het hoofd van het kantoor moest worden opgesteld en
voerde ze enkele kleine wijzigingen aan. Beide rapporten zijn in het Nederlands geschreven. Het
rapport van Shana maakte geen deel uit van haar studie, aangezien ze haar studie al had afgerond
toen ze op stage ging.
Er was geen echte formele evaluatie van haar stage. De evaluatie bleef in feite beperkt tot een
gesprek over hoe ze de stage had ervaren en in hoeverre deze nuttig was geweest voor haar. Terwijl
ze tijdens het interview nadacht over de evaluatie, benadrukte ze dat de stage zeer positieve
effecten had gehad op het gebied van professioneel en persoonlijk leren.
Ze vond het alleen jammer dat er in haar juridische activiteiten tijdens de stage weinig focus was op
Fiscaal recht wat toch haar specialiteit is. Ze vond het ook jammer dat ze in haar 5,5 maand in
Frankrijk niet de tijd had gehad om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het Belgische
juridische systeem, aangezien ze het te druk had met het begrijpen van het Franse rechtssysteem.
Zodra ze echter terug was, kon ze opnieuw de laatste ontwikkelingen in het Belgische juridische
systeem volgen.
Ze ontving een certificaat waarin stond dat ze met succes betrokken was geweest bij een stage van
5,5 maand in Toulouse, maar ze heeft dit certificaat niet gebruikt.
Ze houdt contact met haar voormalige collega's en vrienden in Toulouse en belt een aantal van hen
wanneer ze tijd heeft. Het Franse advocatenkantoor heeft een paar keer om haar hulp gevraagd
wanneer ze hulp nodig hadden voor een cliënt in België.
Ze was erg verdrietig toen haar stage afliep en toen ze terug moest naar België. Ze gaat graag terug.
Als ze nog een kans zou krijgen om weer zo'n internationale stage te doen, zou ze die kans zeker nog
een keer aangrijpen. Het was een fantastische en geweldige ervaring die ze elke student zou
aanbevelen. Ze benadrukte tijdens het interview dat ze zich, toen ze thuiskwam, totaal verloren en
verdrietig voelde gedurende een aantal dagen.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Er was zeker een duidelijke en sterke impact van de stage van 5,5 maanden op verschillende
professionele en persoonlijke competenties of vaardigheden.
- Het verwerven van zeer nuttige en gedetailleerde kennis over het Franse juridische systeem:
begrijpen hoe het werkt en functioneert en begrijpen van de juridische termen en taal die worden
gebruikt in het beroep van advocaat. Het feit dat ze echt met cliënten met concrete problemen
omging, heeft haar enorm geholpen. Ook het feit dat ze zittingen met andere advocaten in de
rechtbank kon bijwonen, bleek erg interessant en nuttig te zijn.
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- Het verwerven van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Frans. Aan het einde van de
stage had ze een zeer hoog niveau Frans verworven, zowel gesproken als schriftelijk. Dit zal zeker een
grote hulp zijn in haar toekomstige professionele carrière.
- Inzicht hebben in de culturele aspecten van een Frans advocatenkantoor met specifieke
gedragscodes en manieren om met cliënten samen te werken. Shana werd getroffen door de zeer
formele benadering van cliënten met een zeer sterke nadruk op het "vouvoiement", het formele
gebruik van “vous” (en niet “tu”). Ze realiseerde zich dat de Franse samenleving en de Franse
professionele wereld zeer formeel is en zeer sterk gestructureerd.
- Deze formele manier van handelen gebeurde ook binnen het team van het kantoor toen nieuwe
medewerkers nog niet goed gekend waren. Toen collega's haar beter leerden kennen, gingen ze
geleidelijk open en werden ze veel informeler. Shana realiseerde zich ook dat Fransen meestal heel
gesloten zijn als ze over hun familie vertellen en dat iemands privéleven erg belangrijk is. Maar ze
besefte dat sommigen zich geleidelijk voor haar begonnen te openen omdat ze daar lange tijd was.
- Ze kreeg een beter begrip van het functioneren van de Franse samenleving die op papier wordt
gekenmerkt door "égalité" maar waar het beroep van mensen in de praktijk een belangrijke sociale
hefboom is. Mensen kijken heel erg op naar personen met een universitaire opleiding zoals
advocaten, artsen, ingenieurs enz.
- Ze leerde ook enkele negatieve aspecten van de Franse samenleving kennen, zoals het geweld dat
er in de grote steden heerst en alle kwesties die verband houden met de "gillets jaunes" waarvan ze
tijdens haar verblijf getuige was.
-Shana benadrukte dat ze de volgende professionele competenties zeker verder heeft verbeterd:
o Teamwork met collega's
o Tijdmanagement en organisatiebeheer
o Probleemoplossende houding en vaardigheden
o Zelfvertrouwen, motivatie en assertiviteit
o Haar empathische vaardigheden: empathie tonen naar anderen
o Openstaan voor veranderingen en zich gemakkelijker aanpassen aan nieuwe situaties
o De cultuur van een bedrijf, met name in een ander land, begrijpen en deze vergelijken met
de cultuur van een bedrijf in het eigen land
o Leiderschap omdat ze ook vaak zelfstandig te maken kreeg met professionele
vraagstukken.
- Shana benadrukte dat ze persoonlijke vaardigheden had versterkt die ook vaak een professionele
impact hebben:
o De vaardigheden om onafhankelijk te handelen en beslissingen te nemen voor iemands
eigen leven en carrière
o Solidariteit en empathie tonen voor anderen
o Je eigen leven organiseren, rekening houdend met anderen (wanneer u een flat met
iemand deelt)
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o Leren te overleven door gebruik te maken van de vaardigheden en middelen die tot uw
beschikking staan
- Shana was er zich van bewust dat ze meer aandacht had kunnen besteden aan het verwerven van
culturele vaardigheden of competenties die verband houden met de Franse cultuur
o Ze vond het heerlijk om Toulouse te ontdekken en foto's te maken van de gebouwen, maar
raakte niet geïnteresseerd in de historiek van de gebouwen of wat ze vertegenwoordigen;
haar interesse in kunst, zei ze zelf, was beperkt.
o Ze stond echter heel open tegenover de Franse cultuur en de Fransen in het algemeen en
dit was het belangrijkste element dat haar verblijf in Toulouse zo rijk en motiverend maakte.
Besluit
Tot slot benadrukt Shana het belang van deze stage in Toulouse voor haar persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Het zal zeker op veel manieren ook een invloed hebben op elementen
van haar toekomstige professionele en persoonlijke leven waarvan ze zich nog niet bewust is. Ze
benadrukt dat het een unieke ervaring was die ze voor niets ter wereld zou hebben gemist. Ze is erg
dankbaar dat de Europese Unie , de UA en Epos haar hebben gesteund door haar de kans te geven
om deze stage te lopen. Dit is ook de reden waarom ze zelf contact opnam met Epos om hen te
vertellen dat ze absoluut geïnterviewd wilde worden. Ze wilde de boodschap delen dat zulke stage in
het buitenland een unieke leerervaring is, zowel professioneel als persoonlijk.

2. SMP Interview Marta Galmozzi 24 09 2020
Achtergrond en voorbereiding
Marta deed haar lagere en middelbare school in Italië en ging daarna naar de universiteit in Bergamo
waar ze in 2016 haar bachelordiploma Arts and Design behaalde. Ze besloot toen om haar master in
het buitenland te doen. Ze is zelf ook kunstenaar en maakt werken op de kruising van fotografie en
beeldhouwkunst. In dat kader was ze een van de drie laureaten van de Middelheim wedstrijd voor
jonge kunstenaars, Middelheim Museum Young Art Prize van 2018. Samen met de winnares, de
Antwerpse Isabel Fredeus (27) en 2de prijs Florian Mertens, mocht Marta Galmozzi ook haar ontwerp
uitwerken in het Openluchtmuseum Middelheim.
Haar universiteitsprofessor adviseerde haar om haar masterstudies te doen aan de Koninklijke
Academie van Schone Kunsten in Antwerpen. Dat deed ze van september 2016 tot juni 2018 toen ze
afstudeerde. Ze was bijzonder lovend over de kwaliteit van de masteropleiding aan de Koninklijke
Academie van de Schone Kunsten (toen onderdeel van Hogeschool Plantijn – nu AP Hogeschool
Antwerpen) die ze beschreef als een echt artistiek georiënteerde, academisch onderbouwde en
praktijkgerichte opleiding. De opleiding leidt inderdaad masters op tot competente, gepassioneerde
en inspirerende kunstprofessionals die met een open geest, een kritische blik, zelfreflectie en een
artistieke visie zeer breed tewerk kunnen worden gesteld.
De opleiding versterkte haar in haar specialisatie op het gebied van kunstcommunicatie, een
onderwerp dat haar buitenmatig boeit. Ze waardeerde in het bijzonder de vele concrete
kunstprojecten waaraan ze als studente diende te werken. Vaak waren dat ook projecten die grote
eisen stelden aangezien op korte termijn (soms max. drie dagen) een kunstproject diende afgewerkt
te worden. Het internationale karakter van de master bevorderde ook de netwerken en uitwisseling
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van creatieve ideeën. Voor haar was Vlaanderen “at the crossroads of arts and culture in Europe”,
zoals ze zelf zei tijdens het interview.
Een van haar medestudenten vertelde haar over mogelijkheden om in het kader van het Erasmus +programma stage te lopen in het buitenland. Ze woonde een informatiebijeenkomst bij die werd
georganiseerd door de UA Universiteit Antwerpen. Als gevolg hiervan besloot ze op zoek te gaan naar
een bedrijf of organisatie in Nederland. Via internet vond ze Baltan Laboratories in Eindhoven waar ze
zelf contact mee opnam om te kijken of ze bij hen stage kon lopen omdat deze organisatie haar
interesseerde.
Baltan initieert experimenten op het kruispunt van kunst, design, wetenschap en technologie, en
bevordert creatieve ideeën en inzichten door de kloof tussen deze disciplines te overbruggen. Het lab
functioneert als een samenwerkingsgerichte organisatie en netwerk en verbindt geïnteresseerde en
creatieve individuen en organisaties. Door kunst- en designonderzoek centraal te stellen in zijn
activiteiten, verkent Baltan de implicaties, de beloften en valkuilen van onze technologische
samenleving. Baltan vertaalt deze ideeën in verschillende outputs, waaronder samenwerkingen,
evenementen, workshops, story telling evenementen, publicaties en exposities, en creëert zo een
ruimte voor reflectie, onderzoek en experimenten.
Nadat ze contact had opgenomen met Baltan, werd ze uitgenodigd voor een interview in Eindhoven
waar ze zeiden dat ze geïnteresseerd waren om haar tewerk te stellen voor een onbetaalde stage. Ze
zouden slechts wat geld of de kosten van levensonderhoud geven. Baltan was geïnteresseerd om haar
te betrekken bij een project waarin ze een kunstcommunicatieplan op middellange en lange termijn
zou ontwikkelen voor Baltan Laboratories. Zo kon ze haar competenties verworven aan de Academie
benutten.
Eenmaal geselecteerd, kreeg ze hulp van vroegere medestudenten om de papieren in te vullen om een
Erasmusbeurs aan te vragen. Ze herinnert zich niet of er een stageovereenkomst werd opgesteld
tussen Baltan en haarzelf. Marta wist dat ze een verslag van haar plaatsing moest indienen en dat ze
40% van de beurs vooraf zou krijgen en de rest of 60% zodra het verslag van de plaatsing door Epos
was geaccepteerd. Dit verliep allemaal erg vlot en ze heeft geen enkele klacht over de administratieve,
juridische of financiële aspecten van de plaatsing. Integendeel, ze was bijzonder positief over alles
i.v.m. de stage.
Ze denkt dat ze per maand € 400 heeft ontvangen als beurs maar alle andere onkosten hebben haar
ouders voor haar gedragen. Ze had geen speciale ziekteverzekering in Nederland. Voor de nodige
medische zorgen ging ze, zo nodig, naar Italië.
Tijdens haar studie in Antwerpen had ze verschillende keren TIQUE arts space bezocht dat zich bezig
houdt met verschillende kunstactiviteiten. Door haar contacten werd haar daar een tijdelijke baan
aangeboden. Sedert 2019 werk ze mee met hen en is ze verantwoordelijk voor de kunstcommunicatie
binnen TIQUE en is verantwoordelijk voor de productie van hun kunstmagazine TIQUE. Ze schrijft
artikels, bezoekt tentoonstellingen en galerijen waarover ze rapporteert in het magazine enz. Ze doet
dit vanuit Bergamo en gaat soms af en toe naar Antwerpen ( niet in deze coronatijden).
Ze deed haar master in het Engels in Antwerpen en leerde spijtig genoeg geen Nederlands tijdens haar
tweejarig verblijf in Vlaanderen. Ook tijdens haar stage in Eindhoven leerde ze geen Nederlands. Ze
begrijpt heel veel in het Nederlands maar spreekt het niet. Ze volgde dus geen taalvoorbereiding op
het vlak van Nederlands.
Activiteiten TIJDENS de stage
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Ze startte haar stage in december 2018 en eindigde in juni 2019 en deed dus een stage na haar
masterstudies en buiten haar studieperiode aangezien ze haar masterdiploma al behaald had. Er was
geen LA Learning-overeenkomst opgesteld en ook geen gedetailleerd plan van de activiteiten die ze
tijdens haar stage moest uitvoeren. Zoals eerder vermeld was er een interview geweest in Eindhoven
waar men haar had gevraagd naar haar competenties en interesses. Zij heeft door de jaren heen ook
een portfolio opgebouwd dat ze kan tonen en dat getuigt van haar praktische en zelfs theoretische
kunstcompetenties en vaardigheden. Het feit dat ze tijdens haar studies ook als kunstenares actief was
heeft zeker meegespeeld bij het vinden van een stage in Nederland.
Ze vond het een boeiende maar voor haar ook makkelijke werkomgeving aangezien binnen Baltan
Laboratories hoofdzakelijk Engels wordt gesproken. Ook hun website is eentalig Engels. Er werkten
ook verschillende buitenlanders. Tijdens haar stage waren er ook twee Italiaanse collega’s die er
werkten.
Binnen het bedrijf had men geen echte mentor aangesteld maar ze kon altijd terecht bij de
verantwoordelijke of bij andere ervaren collega’s met alle mogelijke vragen. Deze waren zeer
bereidwillig en hielpen haar veel. Ze waardeerden de kennis en de competenties die ze vanuit het
hoger onderwijs meebracht in het bedrijf. De collega’s waardeerden ook dat zij als kunstenares zelf
actief was en o.a. deelnam aan kunstwedstrijden.
Persoonlijk vindt Marta haar stage in Nederland een bijzonder succesvolle ervaring omdat ze zoveel
heeft bijgeleerd wat nuttig is voor haar professionele loopbaan. De stage heeft niet echt bijgedragen
tot het uitbouwen van haar professioneel netwerk maar dat vond ze niet zo erg. Ze heeft soms nog
contact met collega’s uit het bedrijf in Eindhoven maar die hebben weinig met haar professionele
activiteiten te maken.
Tijdens haar verblijf heeft ze een flat kunnen delen met twee jonge Nederlandse collega’s wat ze
bijzonder fijn heeft gevonden. Een van die twee nam haar tijdens de weekends geregeld mee naar
haar familie. Dankzij die collega bezocht ze ook Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag waar ze
verschillende keren terugkeerde. Dit was voor haar ook een unieke kans om kennis te maken met het
gewone familieleven in Nederland wat ze bijzonder waardeerde. De bezoeken droegen ook bij tot
haar culturele vorming.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Aan het einde van de stage heeft ze een stageverslag opgesteld over haar werkzaamheden. Voor haar
was haar stageverslag voor een groot deel ook het kunstcommunicatieplan dat ze uitwerkte voor
Baltan Laboratories. Ze herinnerde zich niet dat het bedrijf ook een verslag heeft opgesteld. Wel was
er op het einde van de stage een evaluatiegesprek tijdens hetwelk de kwaliteit en het nut van haar
werk sterk werden benadrukt. Men heeft haar ook duidelijk meegedeeld dat ze niet diende te
solliciteren binnen Baltan zelf omdat het bedrijf niet de middelen had om iemand aan te werven.
Marta heeft ook geen certificaat ontvangen van Baltan dat bevestigt dat ze daar een stage heeft
gelopen. Ze heeft ook geen contact opgenomen met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
om hen te vragen dat haar stage vermeld zou worden op het diplomasupplement.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Zij vond de stage bijzonder boeiend omdat ze enerzijds heel concreet haar competenties op het vlak
van kunstcommunicatie ten dienste kon stellen van Baltan. Zij kreeg er echte verantwoordelijkheid
voor het opstellen van een werkplan (op middellange en lange termijn) voor het opzetten van
kunstcommunicatie tussen het bedrijf en hun doelpubliek. Ze diende vooral aandacht te besteden aan
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de kunstaspecten waaraan het bedrijf werkte en dit duidelijk in teksten en grafisch naar voor te
brengen in dat plan. Ze diende dat plan met de gehele ploeg op te stellen en ook reeds de
implementatie van dat plan voor te bereiden.
Anderzijds kon ze ook nieuwe competenties verwerven vooral op digitaal vlak en op het vlak van het
gebruik van de sociale mediakanalen als kunstcommunicatiemiddel. Tijdens haar stage leerde Marta
ook inzien dat men in Nederland heel fel de functionele kant van kunst benadrukte omdat ze werkten
op het vlak van kunst, design, wetenschap en techniek. Ze leerde ook veel over de band tussen
ecologie en kunst die bij het implementeren van design wordt benadrukt.
Marta benadrukte dat ze de volgende professionele competenties zeker heeft verbeterd:
o Teamwork met collega’s binnen het Baltan team;
o haar tijdmanagement en haar organisatiecapaciteit ;
o haar probleemoplossende vaardigheden;
o haar zelfvertrouwen, haar motivatie en haar assertiviteit;
o haar empathische vaardigheden: ze heeft geleerd meer empathie tonen naar anderen;
o ze heeft geleerd open te staan voor veranderingen en geleerd zich gemakkelijker aan te passen aan
nieuwe situaties;
o ze heeft de cultuur van het Nederlandse bedrijf beter leren begrijpen en kon het ook vergelijken met
de cultuur van een bedrijf in haar eigen land;
o ze heeft ook geleerd haar opleiding te vergelijken met de (betere) opleiding die ze in Vlaanderen
genoot waardoor ze beter voorbereid was op haar stage in Nederland;
o ze heeft duidelijk leiderschap aan de dag moeten leggen aangezien ze echt verantwoordelijk was
voor het opstellen van een kunstcommunicatieplan;
o ze heeft geleerd onafhankelijk te handelen en beslissingen te nemen voor haar eigen leven en
carrière;
o ze heeft leren samenleven met anderen in eenzelfde flat;
Marta vindt dat ze veel aandacht heeft kunnen besteden aan het verwerven van culturele
vaardigheden of competenties die verband houden met de Nederlandse cultuur door al de contacten
die ze had en de bezoeken die ze deed samen met een Nederlandse collega. Ze leerde zo ook wat
gastvrijheid betekent;
o Ze staat duidelijk open voor de Vlaamse en Nederlandse cultuur en schijnt beide sterk te waarderen.
Besluit
Als slot van het gesprek benadrukt Marta het “vormende” belang van haar studieperiode van twee
jaar in Antwerpen en van haar 6 maanden SMP-stage in Eindhoven. Beide zijn van bijzonder groot
belang geweest voor haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het studeren in een ander land
en het stagelopen in nog een ander heeft al veel invloed op haar gehad en zal nog veel invloed hebben
op haar toekomstige professionele, artistieke, en persoonlijke leven.
Ze benadrukt dat het beide unieke ervaringen waren die ze voor niets ter wereld zou hebben gemist.
Ze is erg dankbaar dat de Europese Unie en Epos haar financieel hebben gesteund om de stage te
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kunnen lopen in Nederland. Ze zou onmiddellijk terug een dergelijke stage lopen als ze de kans zou
krijgen.

3. SMP Interview Tessa Goetschalckx 28 09 2020
Achtergrond en voorbereiding
Na haar secundair in aso (Latijn-Moderne talen) schrijft ze zich in aan de lerarenopleiding Frans &
Engels van de Thomas More Hogeschool in Vorselaar (2013 -2016). Als studente hoort ze van een
neef, die ook als Erasmusstudent ingeschreven was, dat het mogelijk is in het buitenland te gaan
studeren. Haar oom en neef moedigen haar aan om ook haar kandidatuur te stellen om te kunnen
deelnemen aan Erasmus. Tijdens deze eerste bacheloropleiding gaat ze naar Frankrijk waar ze in haar
3e jaar aan een lerarenopleiding, een ESPE of Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education, in
Caen colleges volgt als Erasmusstudent.
Ze doet dit gedurende 4 maanden van 15 januari tot 21 mei 2016. In dit kader zijn er duidelijke
afspraken met een LA (Learning agreement) dat ze bepaalde cursussen dient te volgen en een bepaald
aantal ECTS dient te behalen. Een taalvoorbereiding was er niet aangezien ze Frans en Engels als
hoofdvakken had. Wel heeft ze voor haar vertrek een Pre-test en toen ze terugkwam uit Frankrijk een
Post-test Frans moeten doen. Ook heeft ze op voorhand informatie doorgenomen rond de
geschiedenis van Frankrijk aangezien geschiedenis haar heel erg boeit en het helpt om een land beter
te begrijpen.
Na het behalen van haar bachelordiploma als leraar secundair onderwijs aan de Thomas More
Hogeschool, schrijft ze zich in aan de UCLL in Leuven om een tweede bachelor te behalen met
onderwijsbevoegdheid Latijn (2016-2017). Ook dit diploma behaalt ze met succes.
Ze beslist daarna om te proberen een lange stage te lopen in Engeland om de kwaliteit van haar Engels
en haar kennis van de Engelse cultuur en samenleving nog te verbeteren en te verdiepen. Ze vraagt
geen hulp aan de internationale dienst van UCCL aangezien ze afgestudeerd is en tijdens haar studies
nooit informatie kreeg over stages in het buitenland. Ze gaat zelf op zoek op het Internet naar
mogelijkheden en ze vindt er informatie over “How to become a teaching assistant in England” (o.a.
bij UCAS, University and Colleges Admission Service).
Ze dient haar kandidatuur in door haar CV op te sturen naar een school, Nailsea Secundary school, in
het stadje Nailsea , 12 km van Bristol. Op basis van haar CV wordt ze aanvaard voor een periode van 8
maanden van 10 september 2017 tot 9 april 2018. Tegelijkertijd neemt ze contact op met Epos om te
zien wat de voorwaarden zijn om een stagebeurs te krijgen als Erasmusstudent. Ze krijgt er duidelijke
en nuttige informatie van Epos i.v.m. een stageovereenkomst en vult alle nodige papieren in om een
beurs te krijgen. Ze kan maximum 12 maanden Erasmusstudent zijn tijdens haar studieloopbaan en
de 4 maanden in Frankrijk en 8 maanden in Engeland vormen samen juist 12 maanden.
Het uitbetalen van de beurs, in twee delen, een bij de aanvang van de stage en een ander deel op het
einde verlopen zeer vlot. Ze is Epos en het Europese Erasmusprogramma zeer dankbaar voor de hulp
en de steun en voor de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan.
Ze heeft zich grondig voorbereid op haar Teaching placement door op te zoeken wat het allemaal
inhoudt en door zich te verdiepen in de geschiedenis van Engeland. Voorbereiding Engels was niet echt
nodig aangezien ze reeds verschillende jaren Engels studeerde. Toch heeft ze nog ontzettend veel
bijgeleerd op het vlak van de Engelse taal, de Engelse cultuur en de mensen die er wonen en leven. De
Engelsen lijken bij een eerste contact opener te zijn dan ze, volgens haar, in werkelijkheid zijn.
10

Ze kreeg een beurs van £ 400 per maand wat genoeg was om de huur van haar kamer te betalen. Haar
stage wordt niet op haar diplomasupplement vermeld. Ze heeft er niet aan gedacht aan haar vroegere
hogeschool te vragen dit aan haar diplomasupplement tot te voegen.
Na haar stage als teaching assistant had ze de smaak van het buitenlandse verblijf te pakken en
besliste ze te proberen opnieuw naar een ander land te gaan. Ze solliciteerde voor jobs in het
buitenland vanaf ongeveer februari tot eind maart en rond die periode kreeg ze een aanbod van de
landbouwuniversiteit CULS (Czech University of Life Sciences) in Praag waar ze in de herfst van 2018
als taaldocente fulltime aan de slag ging. Vanaf dit jaar werkt ze er nog als parttime lerares Engels.
Begin 2020 solliciteerde ze tevens bij het farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson in Praag waar ze
nu een fulltime baan heeft.
Ze is er verantwoordelijke voor het Learning Management system (en de Nederlandstalige gebruikers
daarvan) voor alle filialen van Johnson & Johnson die in Nederlandstalig gebied gevestigd zijn plus in
Zuid-Afrika. Daarenboven geeft ze in haar vrije tijd nog bijlessen Engels. Elk personeelslid kan heel wat
bijscholingen volgen die allemaal verwerkt worden in het Learning Management system. De
opleidingen hebben tot doel enerzijds de kwaliteit van het werk van de personeelsleden te verbeteren
maar anderzijds ook te zorgen dat ze werken aan hun gezondheid en dat er een goede werksfeer en
sociale sfeer binnen het bedrijf heerst. Personeelsleden krijgen dan ook naast een goede wedde (die
dezelfde is als in Vlaanderen) heel wat andere voordelen zoals cheques voor sport enz. Ook zij kan
genieten van al deze voordelen en ook kan ze bijscholingen volgen wat bijzonder boeiend is. Zo volgde
zij cursussen rond communicatie met email en sociale media en het gebruik van nieuwe technologieën
in onderwijs.
Bij haar sollicitaties aan de universiteit CULS in Praag en bij Johnson & Johnson waren haar kennis van
Frans , Engels en zelfs Nederlands van groot belang. Ook het feit dat ze in het buitenland studeerde en
er een stage liep werd bijzonder gewaardeerd. Voor de universiteit was het belangrijk dat ze al
leservaring had in het secundair onderwijs in Engeland. Voor Johnson & Johnson was het ook belangrijk
dat ze al een tijdje in Praag woonde en Tsjechisch aan het studeren was en nu nog studeert. Het
onderwijs en hoger onderwijs wordt in Tsjechië ronduit slecht betaald en de meesten doen het omdat
onderwijs hen boeit. Tessa verwees naar het feit dat bij Tsjechische koppels die in het onderwijs staan
er meestal één in het bedrijfsleven staat wat toelaat dat de tweede in het onderwijs werkzaam blijft.
Als hoofdredenen waarom ze aan verschillende mobiliteitsinitiatieven deelnam, geeft ze de volgende
redenen:
-

-

-

Ze wil altijd zoveel mogelijk bijleren; enerzijds voor de vakken die ze onderwijst (Engels of
Frans) maar anderzijds wil ze zich ook verdiepen in de kennis van het gastland en de cultuur
van de mensen die er werken en leven.
Ze wilde het onderwijssysteem van de landen waar ze studeerde, grondig leren kennen; wat
inderdaad het geval is geweest.
Op stap gaan en in een ander land en er leven en werken, is altijd een nieuw avontuur dat
begint; het verrijkt je horizon ontzaglijk veel en leert je meer oog te hebben voor wat in een
andere maatschappij leeft.
Je bouwt een netwerk van vrienden uit over heel Europe en zelfs daarbuiten wat super
verrijkend is.
Kennis maken met het land, zijn geografie, zijn cultuur, zijn geschiedenis, zijn levenswijze en
met de keuken is ook een zeer boeiende reis op zich.

Activiteiten TIJDENS de stage
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Het feit dat ze Frans had gestudeerd en ook in Franrijk had gestudeerd was een van de
doorslaggevende elementen voor haar selectie als teaching assistant aan Nailsea school.
Als teaching assistant Frans ondersteunde ze leraren bij het geven van lessen en bij andere
pedagogische activiteiten: ze kon in zijn of haar plaats - onder toezicht - les geven, ze kon leerlingen
die achterop liepen of sterker waren dan andere leerlingen individueel begeleiden en onderwijzen, ze
kon ook pedagogisch materiaal ontwikkelen om andere onderwijs- of pedagogische activiteiten te
ondersteunen. Zo heeft ze pedagogisch remediëringsmateriaal voor Frans ontwikkeld dat nu nog altijd
door Nailsea school wordt gebruikt. Ze hielp de leraren ook bij het verbeteren van toetsen en andere
huistaken. Alles was goed geregeld: ze werkte vier dagen per week (van 8 u 30 tot 15 u 15)en was één
dag vrij. De school was soepel wat de werkuren betrof want ze kon elke dag 15 minuten vroeger naar
huis vertrekken omdat ze dan een kortere verbinding had met twee bussen naar Bristol. Ze huurde
een kamer samen met twee andere personen In Bristol en pendelde iedere dag op en af naar Nailsea
(een kleine 3 uur reizen per dag!). In Nailsea zelf had ze geen treffelijke accommodatie gevonden.
Ze had niet echt één mentor binnen de school maar beschouwt alle leraren met wie ze samenwerkte
als haar mentor. Met de lerares die de verantwoordelijke was voor de talenafdeling binnen de school
had ze vooral contact i.v.m. de praktische kant van de stage: het contract en de taken en het rooster
etc. In het geval van een probleem of een vraag kon ze ook altijd bij haar terecht. Met de andere
leraren die ze ondersteunde had ze een meer persoonlijk contact, buiten het lesgeven. Ze ontmoette
die geregeld na de lessen om te bespreken en te evalueren wat ze had gedaan. Deze contacten waren
steeds positief en opbouwend.
Van zodra ze het bericht had gekregen dat ze als teaching assistant een stage had, heeft ze zich
ingeschreven op de Facebookpagina van Erasmusstudenten die in Engeland Erasmusstudent zijn. Zo
verkreeg ze informatie over de Erasmus welkomstweek die voor deze studenten werd georganiseerd
in Bristol en heeft ze daaraan deelgenomen. Verder organiseerden de Erasmusstudenten die in de
streek van Bristol studeerden geregeld evenementen waar ze aan heeft deelgenomen. Zo werd ze lid
van eens dansclub waar ze vrienden voor het leven heeft gemaakt. Uiteindelijk kon ze zo een hechte
vriendenkring maken ter plaatste wat nuttig was tijdens haar verblijf. Ze heeft met de meeste van deze
vroegere studenten nog altijd contact.
Binnen de school had ze naast de contacten met de leraars voor wie ze werkte ook contacten met de
andere teaching assistants die tijdens die periode aanwezig waren binnen Nailsea school. In september
waren ze met 3 assistants: 2 uit Duitsland (voor Duits) en zijzelf uit België (voor Frans). In November
kwamen er nog 2 Duitse leraren bij (voor Duits) en een Spanjaard (voor Spaans). In januari vertrok er
een Duitse teaching assistant en begin februari vertrok een 2de Duitse. In maart kwam er nog een
Duitse bij en eind maart nog een Spanjaard en nog een Duitser. In totaal waren er tijdens die 8
maanden 9 verschillende teaching assistants in Nailsea school: 6 Duitse teaching assitants, 2
Spanjaarden en zijzelf). Allemaal boeiende collega’s.
Voor ze vertrok naar Engeland had ze langs een website een kamer vastgelegd en een deel van de huur
reeds betaald. Haar ouders hebben haar naar Bristol gebracht waar ze logeerde. Toen ze echter
aankwamen hebben ze vastgesteld dat de kwaliteit van dit logies bijzonder slecht en vuil was en
hebben ze beslist een andere kamer te zoeken. Zo is ze bij een koppel 60-ers beland waar ze een kamer
heeft gehuurd. Ze bereidde zelf haar maaltijden omdat ze anders een extra-bedrag van £ 15 diende
te betalen. Ze kon de badkamer en de keuken zonder enig probleem gebruiken. Het koppel waar ze
logeerde werkte ook op onregelmatige uren en het contact met hen was eerder beperkt. Ze had echter
geleidelijk aan genoeg contacten uitgebouwd o.a. met Engelse en buitenlandse jongeren, om ook zeer
gevulde en boeiende weekends en activiteiten te kunnen organiseren.
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Activiteiten op het einde van en NA de stage
Op het einde van haar stage heeft ze een gesprek gehad met de verantwoordelijke lerares van de
taalafdeling en de directie en heeft ze een certificaat gekregen dat ze met succes teaching assistant
was geweest in Nailsea school. De verantwoordelijken hebben haar meegedeeld dat ze bijzonder
tevreden waren over het pedagogische werk dat ze binnen Nailsea school had geleverd. Ze heeft dat
certificaat nooit gebruikt en weet ook niet zo onmiddellijk te zeggen waar het zich bevindt.
Ze herinnert zich niet dat zij zelf een verslag heeft gemaakt over haar stage. Het was een zo drukke
periode dat ze dat waarschijnlijk heeft gedaan om in orde te zijn met de nodige documenten om het
tweede deel van haar beurs te krijgen maar ze herinnert het zich niet.
Het was sowieso voor haar een boeiende en rijke periode waar ze heel veel heeft geleerd en heel wat
van haar competenties en vaardigheden verder heeft ontwikkeld. Ze scheen het niet erg te vinden dat
ze helemaal niet betaald werd door de school. Uiteindelijk heeft deze stage haar wel heel wat geld
gekost aangezien ze slechts een beurs van £ 400 had en dat deze slechts de prijs van de huur van haar
kamer dekte. Daarnaast hebben haar ouders haar financieel geholpen waarvoor ze zeer dankbaar is.
Haar stage was een goede investering voor haar toekomst benadrukte ze op het einde van het gesprek.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
De twee Erasmusperiodes – één als SMS student in Caen en één als SMP student in Nailsea (Bristol) plus haar werkervaring in Praag hebben elk bijgedragen tot het verbeteren en verrijken van haar
persoonlijke en professionele competenties .
Enerzijds hebben de twee buitenlandse Erasmusmobiliteiten haar kennis van Frans en Engels zeer
grondig verbeterd. De stage van 8 maanden in Engeland was voor haar echt van zeer groot belang.
“Door lang in een land te leven leer je niet alleen de taal (en al haar nuances) kennen maar word je
ondergedompeld in de cultuur, de mentaliteit, de levenswijzen en de geschiedenis enz. van het land”.
Anderzijds kon ze ook veel nieuwe competenties en vaardigheden verwerven vooral op pedagogisch
en didactisch vlak. Dankzij haar werk bij Johnson & Johnson heeft ze daarenboven haar vaardigheden
in het gebruik van de sociale mediakanalen als communicatiemiddel grondig verbeterd. Tijdens haar
studie- en stageperiode leerde Tessa ook de competenties en de vaardigheden die ze op de hogeschool
had geleerd toepassen in een concrete werksituatie wat bijdraagt tot het feit dat ze het nut van de
studies nog meer gaat waarderen. Een zeer goed voorbeeld daarvan was dat ze zelf pedagogische
remediëringsmaterialen in het Frans heeft ontwikkeld die nog steeds in de Engelse Nailsea school
worden gebruikt. Dat geeft haar een zeer grote professionele tevredenheid en fierheid, benadrukte ze
op het einde van het gesprek.
Tessa benadrukte dat ze de volgende professionele competenties en vaardigheden zeker verder heeft
verbeterd en nog blijft verbeteren:
o Teamwork met collega’s aan de Nailsea school en binnen het Johnson & Johnson team in Praag; ze
heeft vooral geleerd veel aandachtiger naar anderen te luisteren en echt rekening te houden met
anderen.
o Ze heeft veel bijgeleerd over de onderwijssystemen in Frankrijk en Engeland. Dankzij haar teacher
placement heeft ze geleerd hoe een school wordt gerund en hoe een school in Engeland
gestructureerd is met verschillende afdelingen.
o Ze heeft haar tijdmanagement en haar organisatievaardigheid verder ontwikkeld; zeker in haar rol
als teaching assistant.
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o Ze heeft haar probleemoplossende vaardigheden aangescherpt vooral in Engeland en nu in Praag.
o Ze heeft geleerd open te staan voor veranderingen en geleerd zich gemakkelijker aan te passen aan
nieuwe situaties die zich in haar persoonlijk leven of haar beroepsleven voordoen.
o Door zelf verantwoordelijkheid te nemen o.a. als teaching assistant heeft ze haar zelfvertrouwen,
haar motivatie en haar assertiviteit zeer sterk ontwikkeld.
o Door beter en aandachtiger te luisteren heeft ze haar empathische vaardigheden zeker verdiept.
o Ze heeft de cultuur van de beide landen waar ze als Erasmusstudente studeerde of een placement
uitvoerde beter leren kennen en begrijpen en ze kan ze nu beter vergelijken met de cultuur van haar
eigen land.
o Heel in het bijzonder heeft ze ook veel geleerd over de school- en onderwijscultuur in Frankrijk en
vooral in Engeland waar ze toch 8 maanden werkte.
o Ze heeft ook geleerd haar opleiding te vergelijken met de gelijkaardige opleidingen in het buitenland
door contacten met andere buitenlandse instellingen en studenten.
o Ze heeft als teaching assistant duidelijk leiderschap aan de dag moeten leggen aangezien ze echt
verantwoordelijk was voor het opstellen van pedagogische materialen en voor het begeleiden van
leerlingen, individueel of in groep.
o Ze heeft een mooi netwerk van Europese en internationale contacten uitgebouwd en blijft met heel
wat leden van dit netwerk in contact.
Tessa vindt het belangrijk dat veel aandacht wordt gegeven aan taalkundige en interculturele
competenties die verband houden met de kennis, de geschiedenis en de cultuur van de landen waar
men verblijft. De taal van het land proberen te begrijpen en te spreken is de toegang tot elke nieuwe
cultuur, zegt ze op het einde van het interview.
o Ze staat heel duidelijk open voor andere culturen zoals de Franse , de Engelse en de Tsjechische
cultuur en schijnt hen sterk te waarderen.
Besluit
Tessa heeft zeker volop gebruik gemaakt van de twee Erasmusbeurzen - in Caen en in Nailsea (Bristol)
om al haar competenties en vaardigheden aan te scherpen en zich nieuwe eigen te maken.
Ze is ontzettend dankbaar dat sommige van haar familieleden de aandacht hebben gevestigd op het
bestaan van Erasmusbeurzen en ze is ook dankbaar dat ze die heeft gekregen dankzij Epos.
Ze vindt het belangrijk dat elke student de kans krijgt om deel te nemen aan Europese mobiliteit en ze
is altijd bereid om informatie te geven aan Epos of aan andere studenten over haar
mobiliteitsloopbaan de voorbije jaren. Ze hoopt ook nog mobiel te kunnen zijn naar andere landen ook
al zal dat zonder beurs moeten gebeuren.

4. SMP Interview Romy Vandevivere 29 09 2020
Achtergrond en voorbereiding
Romy was één van de studenten die zelf belde naar Epos na het invullen van de SMP vragenlijst om te
benadrukken dat ze zeker wenste deel te nemen aan een interview. Ze wou deze positieve en unieke
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ervaring zeker delen met anderen zodat die ook kon bijdragen tot het motiveren van vele andere
studenten om deel te nemen aan Erasmus Plus mobiliteit.
Romy Vandevivere studeert voor bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie aan de Thomas
More Kempen Hogeschool. Ze had normaal moeten afstuderen in juni 2020 maar door onvoorziene
omstandigheden moet ze nog voor twee vakken examens afleggen. Ze hoopt af te studeren in het
eerste semester van het academiejaar 2020- 2021.
Ze heeft een buitenlandse stage gelopen gedurende 14 weken tussen begin februari en begin mei 2019
aan de Sahlgrenska Academy (de Medische faculteit) van de Universiteit van Göteborg. Zijzelf noemt
dit de Sahlgrenska universiteit. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de stage 16 weken of vier
maanden zou duren. De laatste stageplaats van 2 weken werd afgezegd ten gevolge van de
coronacrisis.
Informatie in verband met buitenlandse Erasmus Plus stages werd op de hogeschool gegeven naar
aanleiding van een ‘Pack your bag’ informatienamiddag georganiseerd door de verantwoordelijke voor
internationalisering Dorien Keil. Geïnteresseerde studenten konden een keuze meedelen van het land
waar ze naartoe wilden. Romy gaf drie landen op Finland, Noorwegen en Zweden. Uiteindelijk kreeg
ze een stageplaats toegekend in Zweden .
Daarna diende Romy een motivatiebrief op te stellen voor de verantwoordelijke van de Sahlgrenska
universiteit in Zweden die de internationale dienst van Thomas More in Zweden hielp met het vinden
van de concrete stageplaatsen. De verantwoordelijke van de internationalisering van deze Zweedse
universiteit had de vorige verantwoordelijke voor internationalisering aan Thomas More Kempen
ontmoet in het kader van een Europees netwerk van universiteiten en hogescholen. Thomas More
Kempen werkte dus samen met deze Zweedse universiteit op verschillende vlakken o.a. voor het
vinden van buitenlandse stages. Dit bewijst zeer zeker het nut van Europese netwerken waarbinnen
verschillende vormen van Europese samenwerking kunnen worden opgezet.
Ze volgde geen georganiseerde taalvoorbereiding maar studeerde Zweeds op zichzelf met het online
taalprogramma Duolingo. Op deze manier verkreeg ze een basiskennis Zweeds die bijzonder
gewaardeerd werd in de werkomgevingen waar ze haar stage liep. Op het werk zelf werd meestal
Engels gebruikt en dat beheerst Romy zeer goed.
De Zweedse universiteit hielp eveneens bij het vinden van een flat voor de buitenlandse studenten.
Romy had reeds zelf op Internet een flat gevonden omdat ze opteerde voor een flat met verschillende
kamers maar met een gemeenschappelijk keuken zodat ze ook andere internationale en /of
Erasmusstudenten kon ontmoeten. Uiteindelijk bleek de flat die zij had gevonden dezelfde te zijn die
werd aangeraden door de verantwoordelijke internationalisering van de Sahlgrenska universiteit.
Als beurs kreeg ze € 1900 voor de gehele stage wat genoeg was om haar kamer en een deel van haar
eten te betalen. Ze had op voorhand zelf reeds gespaard om genoeg geld te hebben voor deze stages,
een investering in haar toekomst.
Onmiddellijk nadat ze de periode van de vier maanden kende en dat ze wist dat het Zweden werd had
Romy zelf het initiatief genomen om goedkope tickets te vinden om naar Zweden te vliegen.
Uiteindelijk organiseerde de Zweedse collega voor Romy voor de vier maanden van haar stage niet één
stage in één labo maar een stage in zes verschillende laboratoria zodat Romy kon kennis maken met
het werk van deze verschillende laboratoria. Uiteindelijk bracht ze 2 periodes van 2 weken door in
twee verschillende laboratoria, 2 periodes van 3 weken in twee andere labo’s en één periode van 4
weken in nog een ander labo. Spijtig genoeg werd de laatste stage, de 6e, van vier weken afgezegd ten
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gevolge van de coronacrisis. Dit laboratorium deed vooral onderzoeken rond ademhalingsziektes en
zowel Romy als de verantwoordelijke van Sahlgrenska vonden het te riskant daar stage te lopen
aangezien ze op dat vlak zelf tot een risicogroep behoort.
Tijdens het interview benadrukte Romy dat ze de stages zeer complementair vond en dat ze dankzij
die verschillende stages inderdaad kennis had gemaakt met verschillende soorten labo’s in Zweden.
Dit was voor haar echt een unieke kans aangezien ze tijdens haar driejarige bacheloropleiding geen
enkele stage had meegemaakt behalve een halve dag kijkstage in een labo. Dit vond ze helemaal geen
stage.
Ze vond het ook bijzonder goed dat er bij het begin van de stage een ontmoetingsmoment was tussen
alle buitenlandse studenten zodat ze elkaar konden leren kennen . Dankzij de Sahlgrenska universiteit
werd haar een Erasmusbuddy toegewezen die haar veel heeft geholpen. Ze verwelkomde haar onder
andere op de luchthaven en bracht haar naar de universiteit en haar flat.
Al snel wist ze een groepje van vier vrienden te vormen met twee Portugezen en nog een andere Belg
waarmee ze samen andere activiteiten kon organiseren en kennismaken met andere aspecten van
Zweden. Zij nam ook deel aan een uitstap van een week naar Lapland (georganiseerd door de
studentenorganisatie ESN) om er kennis te maken met dit aspect van de Zweedse cultuur. Ze kon dit
betalen met haar gespaarde geld en een extraatje van haar ouders voor haar verjaardag.
Bij haar aankomst was de verwelkoming voor Erasmusstudenten reeds voorbij maar door deel te
nemen aan activiteiten met de studentenorganisatie INTET van de universiteit van Sahlgrenska en door
de Facebookpagina van Erasmusstudenten te gebruiken wist ze genoeg sociale contacten te leggen.
Met verschillende van deze vroegere Erasmusstudenten blijft ze nog in contact.
De universiteit organiseerde in samenwerking met de studentenorganisatie ESN ook een speeddating
sessie waaraan ze deelnam en die prima was georganiseerd. Ze leerde op enkele uren tijd heel wat
medestudenten en Erasmusstudenten kennen. Zo kwam ze onder andere in contact met haar
kerngroepje van twee Portugezen en nog een Belg. Het was ook ESN die de uitstap naar Lapland
organiseerde zoals eerder vermeld. Studentenorganisaties spelen dus een zeer actieve rol in het
organiseren van activiteiten voor buitenlandse Erasmus- en andere studenten. Deze activiteit kostte
€ 800 voor de gehele reis, verblijf, maaltijden, sportactiviteiten en gespecialiseerde evenementen zoals
een sledetocht met husky-honden en een Arctic Ocean saunabeurt, inbegrepen. Ze maakte er ook
kennis met Zweedse specialiteiten zoals warme aardbeienwijn. Het was een unieke ervaring om kennis
te maken met verschillende aspecten van de Zweedse cultuur.
Activiteiten TIJDENS de stage
Zij diende zelf op voorhand een duidelijke LA of Learning Agreement op te stellen die de studenten
dienden na te leven zijdens de stage. De LA heeft ook dienstgedaan als stageovereenkomst en wordt
dan ook doorgezonden naar Epos als basis voor het uitkeren van de beurs. Op elk van de vijf
stageplaatsen had ze een mentor die haar begeleidde, haar informatie en raad gaf in verband met de
onderzoeken die ze diende uit te voeren. Tijdens de vijf stages moest ze alle mogelijke onderzoeken
uitvoeren die specifiek waren voor die vijf laboratoria. Ze werkte telkens samen met andere Zweedse
collega’s en werd in de verschillende teams zeer goed ontvangen en begeleid. Ze leerde verschillende
soorten apparatuur kennen en gebruiken en verschillende specifieke onderzoeken en handelingen
uitvoeren die het verwerven van haar specifieke professionele competenties zeker sterk bevorderden.
Ze blijft nog altijd in contact met sommige van de mentoren die ze bijzonder waardeerde.
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Aangezien het coronavirus hard toesloeg tijdens haar stageperiode in Sweden raadde Thomas More
Kempen heel sterk aan om terug te keren. Haar ouders waren niet te ongerust en hebben geen druk
op haar gezet om terug te keren. Rekening houdend met de informatie die ze had over de toestand in
Zweden, die ze ook nauwkeurig volgde, heeft ze beslist te blijven. Wel werd haar stage met een kleine
maand ingekort aangezien ze besliste de laatste stage niet uit te voeren in een laboratorium dat
onderzoeken doet rond respiratoire aandoeningen. Aangezien ze zelf risicopatiënt is op dit vlak nam
ze die beslissing.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Op het einde van elke stage werd een evaluatie gemaakt waarbij gebruik werd gemaakt van een
evaluatieformulier dat opgesteld was door de lectoren van de Thomas More hogeschool. Deze
evaluatieformulieren werden doorgestuurd naar de betrokken lectoren die dan op het einde van de
stage de vijf evaluaties hebben samengevoegd als een overall eindevaluatie. De stage was dus duidelijk
een geïntegreerd onderdeel van de opleiding die dan ook duidelijk vermeld wordt op het
diplomasupplement. De punten voor de stage werden een geïntegreerd onderdeel van de uiteindelijke
evaluatie van haar opleiding gezien de stage duidelijk tijdens de opleiding was verlopen. Op de vijf
stageplaatsen kreeg ze punten tussen de 17/20 en de 20 / 20 wat haar een gemiddelde opleverde van
17/20 wat toch een schitterende uitslag was.
Tijdens haar stage had Romy reeds naar een baan gezocht in België door sollicitatiebrieven uit te
sturen. In deze vermeldde ze duidelijk dat ze verschillende stages had gelopen in verschillende
laboratoria in Zweden. Heel snel kwam van een bedrijf in Antwerpen een antwoord dat ze haar een
baan aanboden van zodra ze beschikbaar was na haar stages en haar studies. Ze hoefde zelfs niet meer
langs te komen voor een sollicitatiegesprek. Het bedrijf verzocht haar bij haar terugkeer gewoon op
te bellen om de administratieve papieren voor haar baan te komen ondertekenen. Het bedrijf was
duidelijk onder de indruk van de buitenlandse stages die Romy in Zweden heeft gelopen.
Romy was blij begin juni 2020 parttime aan de slag te kunnen gaan bij dat Antwerpse bedrijf. Parttime
omdat ze tijdens het eerste semester van het academiejaar 2020-2021 nog voor twee vakken examen
dient af te leggen. Eenmaal deze examens voorbij zijn, hoopte ze fulltime aan de slag te kunnen in dat
Antwerps bedrijf. Einde 2020 werd ze echter aangenomen door UZ Antwerpen waar ze nu fulltime
werkt.
Door de vele contacten die ze had met twee Portugese Erasmusstudenten die dezelfde opleiding als
haarzelf genoten en ook een stage liepen aan dezelfde universiteit kon ze de opleiding in beide landen
– België en Portugal – zeer goed vergelijken.
Volgens haar is de Vlaamse opleiding theoretisch beter van kwaliteit en gedetailleerder maar met
minder stages dan in Portugal. Zoals ze eerder vermeldde had ze slecht één stage , deze in Zweden,
een daarvoor had ze slechts een halve dag een kijkstage gehad in België.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Romy benadrukte sterk dat ze heel wat professionele competenties en vaardigheden heeft verbeterd
dankzij deze stage van vier maanden aan de universiteit van Göteborg (Sahlgrenska academy). Zo
benadrukte ze ook hoe deze stage al heeft bijgedragen tot het verkrijgen van een baan eerst bij een
Antwerps bedrijf waar ze deeltijds werkte en nu bij het UZ Antwerpen waar ze sinds begin januari 2021
werkt. Romy is, net als de meeste andere Erasmusstudenten die een buitenlandse stage hebben
gelopen, van oordeel dat haar stage zowel haar professionele als communicatieve competenties
positief heeft beïnvloed. Zij vindt een buitenlandse stage een echte aanrader voor iedere student.
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o Haar teamwork competenties om met anderen mee te werken aan labo-onderzoeken zijn zeer zeker
verbeterd.
o Ze heeft haar tijdmanagement en haar organisatievaardigheid verder ontwikkeld bij het uitwerken
van haar labo-activiteiten.
o Ze heeft haar probleemoplossende vaardigheden heel duidelijk aangescherpt. Ze heeft creatieve
oplossingen moeten vinden om in coronatijden terug te kunnen reizen naar België.
o Ze heeft geleerd open te staan voor veranderingen en geleerd zich gemakkelijker aan te passen aan
nieuwe situaties die zich in haar persoonlijk leven of haar beroepsleven voordoen. Ze heeft geleerd
duidelijk beslissingen te nemen op korte termijn ook wat haar gezondheid betreft in coronatijden.
o Door zelf verantwoordelijkheid te nemen binnen haar stagewerkzaamheden heeft ze haar
zelfvertrouwen, haar motivatie en haar assertiviteit sterk ontwikkeld.
o Door beter en aandachtiger te luisteren naar andere medewerkers en medestudenten heeft ze haar
empathische vaardigheden verdiept.
o Ze heeft de cultuur van Zweden beter leren kennen en begrijpen door het verblijf in Göteborg en
haar culturele activiteiten zoals een uitstap naar Lapland. Ze kan nu beter vergelijken met de cultuur
van haar eigen land.
o Ze heeft ook geleerd haar bacheloropleiding te vergelijken met de gelijkaardige opleidingen in het
buitenland door contacten met andere medestudenten vooral Portugezen. Ze heeft daarbij
vastgesteld dat de Thomas More Kempen hogeschool kwalitatief hoogstaande opleidingen aanbiedt
die door buitenlandse collega’s (in laboratoria en bij medestudenten) bijzonder worden gewaardeerd.
o Ze heeft haar netwerk van Europese en internationale contacten verder uitgebouwd en blijft met
sommigen van dit netwerk in contact.
Besluit
Het lopen van een stage van vier maanden tijdens het laatste jaar van haar bacheloropleiding
labotechnologie was voor Romy echt een buitenkans tijdens dewelke ze ontzettend veel geleerd heeft.
De stage heeft nu al een grote impact gehad op haar professionele loopbaan en zal dat waarschijnlijk
ook in de toekomst hebben. Zoals alle geïnterviewde Erasmusstudenten heeft ze haar horizon heel
breed verruimd. Ze zou het ten stelligste aanraden aan alle studenten om een dergelijke buitenlandse
stage te lopen.
Op dit ogenblik is ze aan het werk. Toch is ze erg geïnteresseerd zijn in een bijkomende studie zoals
een banaba Cytologie die in Zweden bestaat voor bachelorstudenten die labotechnologie hebben
gedaan. Een dergelijke banaba zou, volgens haar, zelfs kunnen worden opgestart in samenwerking met
andere partnerinstellingen zoals de universiteit waar ze haar stage heeft gedaan.
Ze is altijd bereid informatie te verschaffen aan andere studenten om hen te motiveren om gebruik te
maken van dergelijke stages. Ze bedankt de dienst internationalisering van Thomas More Kempen voor
hun steun en Epos voor de ontvangen financiële steun en hoopt dat veel meer studenten zullen
deelnemen aan buitenlandse stagemogelijkheden in het kader van Erasmus Plus.

5. SMP Interview Thomas Luypaert 29 09 2020
Achtergrond en voorbereiding
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Thomas heeft een stage van acht maanden gedaan nadat hij zijn ‘Erasmus Mundus Master of Sciences
(MSc) in Tropical Biodiversity and Ecosystems’ had behaald aan de VUB. Belangrijk is te vermelden dat
Thomas reeds tijdens deze Erasmus Mundus (in het Engels) 6 maanden aan de universiteit van Firenze
had gestudeerd en 6 maanden aan een universiteit in Maleisië.
Thomas heeft tijdens zijn opleiding een zeer grote interesse ontwikkeld voor alles wat te maken heeft
met het behoud van de biodiversiteit. Deze Erasmus+-stage had plaats van november 2018 tot juni
2019. Tijdens een gesprek met een oud-studente van de VUB vertelde deze hem dat zij een stage had
gedaan in het buitenland en dat zij dat echt aanraadde aan elke student.
Daarna is Thomas samen met enkele ander medestudenten informatie gaan inwinnen over dergelijke
stages. Zo is hij bij Epos terechtgekomen waar hij duidelijk werd ingelicht over de mogelijkheden en de
administratieve en/of inhoudelijke voorwaarden om zo een stage van verschillende maanden te
kunnen lopen in het buitenland. Zo heeft hij alle informatie verkregen over het afsluiten van een
stageovereenkomst die de basis dient te zijn van een stage, over het voorleggen van een verslag
achteraf en over de uitbetaling van de beurs. Wat die beurs betreft is alles zeer vlot verlopen en hij
dankt Epos voor de steun en medewerking. Hij heeft ook de dienst internationalisering van de VUB
een motivatiebrief gestuurd. Aangezien de stage buiten de masteropleiding viel diende er geen LA of
Learning Agreement te worden opgesteld.
Vanuit zijn professionele en persoonlijke interesses i.v.m. biodiversiteit en dankzij zijn opleiding heeft
hij informatie gevonden in een WWF rapport over akoestische methodes voor het meten van
biodiversiteit, geschreven door onderzoekers aan University College London (UCLondon) . Een van die
methodes betreft het opstellen van soundscapes (geluidslandschappen). Deze hebben tot doel op
akoestische wijze de biodiversiteit van een gebied te helpen in kaart te brengen om de biodiversiteit
te beschermen of te verbeteren.
Hij heeft dus na zijn masterstudie aan de VUB (einde augustus 2018) zijn kandidatuur gesteld als
medewerker aan dit project van de UCLondon en die werd ook aanvaard. Hij kon voor 8 maanden
meewerken aan dit project. Er werd met UCLondon duidelijk afgesproken dat hij de eerste twee
maanden van het project aan de UCLondon zou doorbrengen, dat hij daarna vier maanden veldwerk
zou doen in een natuurpark in Nepal en dat hij tenslotte zou afsluiten met nog eens twee maanden te
werken aan UCLondon om er alle verzamelde onderzoeksmateriaal te analyseren en een eindrapport
op te stellen.
Er werd een duidelijk afspraak gemaakt over de onkosten: de kosten aan de UCLondon betaalde hij
met zijn Erasmusbeurs en het veldwerk in Nepal werd betaald met de eigen middelen van het project.
Uiteindelijk heeft hij een beurs van ongeveer € 450 per maand gekregen (hij herinnert zich het bedrag
niet juist).
Dit project aan de UCLondon interesseerde hem in het bijzonder omdat hij hoopte daarna een
doctoraat te kunnen doen rond het verder ontwikkelen van nieuwe methodes om biodiversiteit te
meten en te bepalen zoals soundscape research/eco-akoestiek en biodiversiteit en op basis daarvan
te werken aan het verbeteren van de biodiversiteit.
Thomas heeft geen taalvoorbereiding Engels gevolgd omdat hij zijn masterstudies aan de VUB al in het
Engels had gevolgd in het kader van een Erasmus Mundus zoals eerder vermeld in dit verslag.
Hij heeft zelf alle problemen betreffende zijn logies opgelost door ruim gebruik te maken van het
Internet. Zijn vroegere studieverblijven in het buitenland (Italië en Maleisië) waren voor hem al een
goede leerschool geweest. De extra financiële middelen om het dure verblijf in London te betalen
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werden hem voorgeschoten door zijn ouders die dat als een investering in zijn toekomst zien. Hij is
vastbesloten hen dit geld terug te betalen.
Hij ontving geen certificaat van de UCLondon voor zijn stage. Wel heeft de prof die als mentor
fungeerde, een aanbevelingsbrief opgesteld toen Thomas heeft gesolliciteerd voor een
doctoraatstudie aan de NMBUniversity in Noorwegen.
Hij heeft ook geen contact opgenomen met de VUB om te vragen zijn Erasmus+- stage in zijn
diplomasupplement te vermelden. Na het interview zal hij dat waarschijnlijk toch laten doen.
Activiteiten TIJDENS de stage
Bij zijn aankomst voor de eerste twee maanden aan de UC London kreeg hij officieel als mentor een
professor maar de feitelijke begeleider was een postdoctorale student met dewelke hij één keer per
week samenzat om alles te overlopen en afspraken te maken. Verder maakte hij deel uit van een
(hoofdzakelijk Brits) team dat het gehele project implementeerde, en ook wekelijks samenkwam. Het
was een echt en hecht team waar inzichten en kennis duidelijk werden gedeeld en samengebracht ten
voordele van het project. Thomas benadrukt dat het een fijn en efficiënt onderzoeksteam was dat ook
openstond voor persoonlijke contacten.
De eerste twee maanden waren een doorgedreven periode van voorbereiding voor het veldwerk i.v.m.
de soundscapes die in Nepal zouden plaats vinden. Samen met een onderzoeksassistent vormde hij
het team voor het veldwerk. Ter plaatse in Nepal kregen ze de medewerking van enkele Nepalese
onderzoekers en studenten. Het voorbereidende werk in London spitste zich toe op het voorbereiden
van en het onderbouwen van het onderzoek in Nepal door het uitvoeren van een gedegen
literatuurstudie of literature review op het vlak van hoe zo een onderzoek best wordt voorbereid en
geïmplementeerd. Deze fase had tot doel vast te stellen welk soort methodes reeds gebruikt werden
op het vlak van eco-akoestiek en soundscape research en hoe de meest efficiënte methodes kunnen
gebruikt worden.
Het was ook de verantwoordelijkheid van Thomas en zijn collega om op voorhand contacten te leggen
met de lokale of regionale verantwoordelijken om de nodige toelatingen te krijgen voor het uitvoeren
van de soundscapes. Daarvoor moet immers geluidsapparatuur worden opgesteld en in verband
daarmee diende de goedkeuring van lokale personen zoals landbouwers verkregen te worden. De
andere collega diende ook de toelating te krijgen om tegelijkertijd cameravallen te plaatsen zodat
beelden kunnen worden gemaakt van verscheidene dieren. Al deze activiteiten hadden tot doel met
geluid en beeld de biodiversiteit vast te leggen in het natuurpark in Nepal. Metingen werden
uitgevoerd in het natuurpark, in een bufferzone errond en tenslotte ook in de ruimere omgeving
(vooral landbouwgebied) om vergelijkingen te kunnen maken tijdens de analyse van de
onderzoeksresultaten.
De laatste twee maanden van zijn stage heeft hij dus terug doorgebracht in London voor het afsluiten
van het onderzoek. Deze fase startte eveneens met een nieuwe literature review om na te gaan welke
onderzoeksanalyses er reeds gebeurd waren de voorbij jaren op het vlak van eco-akoestiek en
soundscape research en welke methodes daarbij gehanteerd werden. Bij het uitvoeren van de analyses
en het opstellen van het eindrapport werd dan rekening gehouden met deze tweede literature review.
Thomas voerde in het kader van zijn stage heel wat activiteiten uit waarbij hij verschillende
professionele en menselijke competenties heeft verworven en aan de dag moest leggen zoals
doorzettingsvermogen, probleemoplossend werken, empathisch werken met de lokale bevolking, het
uitvoeren van degelijk wetenschappelijk onderzoek enz .
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Activiteiten op het einde van en na de stage
Zoals reeds vermeld heeft Thomas op het einde van zijn 8 maanden stage een evaluatiegesprek gehad
met zijn mentoren, de prof enerzijds en met de postdoctorale assistent die hem ook begeleidde
anderzijds. Dit was bijzonder positief. Initieel heeft hij zelfs overwogen een aanbod te aanvaarden om
voor de UCLondon te werken als doctoraatstudent maar uiteindelijk heeft hij dat niet aanvaard omdat
hij andere doctoraatsplannen had. Toch is Thomas nog af en toe in contact met de vroegere
onderzoeksmedewerkers van UCLondon.
Op het einde van de stage van 8 maanden heeft hij een verslag opgesteld voor Epos en dat werd zonder
meer aanvaard.
Tijdens zijn stage is hij begonnen met contacten te leggen voor een doctoraatstudie. Na zoekwerk op
het internet bij universiteiten die zich specialiseren in Milieu en biodiversiteit heeft hij zijn kandidatuur
gesteld voor een doctoraat op het gebied van methodes voor het meten van de biodiversiteit in
tropische regenwouden aan de Norwegian University of Life Sciences NMBU (Norges Miljø og
Biovitenskapelige Universite), in Ås Noorwegen, op een 40-tal km van Oslo.
De kwaliteit van zijn onderzoekswerk o.a. tijdens zijn stage in London en Nepal waren elementen die
de doorslag hebben gegeven bij de sollicitatie voor dit doctoraat. Hij is nu sedert 2020 aan dit doctoraat
in Noorwegen bezig. Een eerste periode van veldwerk die hij in het kader van zijn doctoraat gepland
had in Brazilië werd spijtig genoeg afgeblazen omwille van de coronacrisis.
Zijn professioneel onderzoekswerk aan UCLondon en zijn doctoraatswerk aan de NMBU in Noorwegen
hebben zonder enige twijfel sterk bijgedragen tot het ontwikkelen of verder ontwikkelen van vele
persoonlijke en professionele vaardigheden.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Thomas benadrukte sterk dat hij heel wat wetenschappelijke, theoretische en professionele
competenties en vaardigheden heeft verbeterd of nieuwe competenties heeft verworven dankzij deze
stage van acht maanden aan UCLondon.
Hij is Epos bijzonder dankbaar dat hij die unieke kans heeft gekregen om acht maanden stage te lopen
aan UCLondon en dit in het kader van een super boeiend project dat helemaal aansloot bij zijn
professionele interesses en specialiteit. Het feit dat hij daardoor de kans had 4 maanden fieldwork in
Nepal te doen, was ook een fantastische wetenschappelijke opportuniteit en een persoonlijke
ervaring.
Hij benadrukte ook sterk hoe deze stage al heeft bijgedragen tot de mogelijkheid een doctoraat te
doen aan de NMBU in Noorwegen waar hij dus nu aan begonnen is. De competenties en ervaring
opgedaan tijdens de stage aan de UCLondon hebben zeker bijgedragen tot het vergemakkelijken van
zijn selectie.
Thomas denkt dat de meeste competenties aangehaald in de checklist van het interview bij hem
persoonlijk zeer positief beïnvloed werden door de stages in London en Nepal:
o Hij heeft zijn teamworkcompetenties verder ontwikkeld wat een sleutelelement is om een belangrijk
onderzoek op te zetten en te implementeren.
o Hij heeft zijn tijdmanagement en zijn organisatievaardigheid verder ontwikkeld bij de praktische
uitwerking en implementatie van het veldwerk als onderdeel van het onderzoeksproject.
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o Hij heeft in Nepal zijn probleemoplossende vaardigheden fel aangescherpt om alle praktische
problemen rond de soundscape research op te lossen in overleg met lokale en regionale
verantwoordelijken.
o Hij heeft geleerd om nog beter om te gaan met veranderingen en geleerd zich gemakkelijker aan te
passen aan nieuwe situaties die zich in zijn persoonlijk leven of zijn beroepsleven voordoen.
o Door zelf verantwoordelijkheid te nemen binnen het onderzoeksteam in London en in het kleinere
team dat het veldwerk uitvoerde heeft hij veel meer zelfvertrouwen en assertiviteit gekregen om
kwalitatief hoogstaand onderzoek uit te voeren. Zijn motivatie om een doctoraat aan te vatten rond
soundscape research en eco-akoestiek is nog toegenomen tijdens zijn stage.
o Hij heeft de cultuur van Nepal – een boeddhistische en hindoeïstische maatschappij – veel beter
leren kennen en hij heeft de band leren leggen tussen deze religieuze / filosofische strekkingen en
milieubehoud en biodiversiteit. Hij heeft ook vele tempels in Nepal bezocht en was onder de indruk
van de typische architectuur en de muziek in dat land.
o Hij vond het ook bijzonder fijn om in zijn team in Nepal samen te werken met Nepalese
universiteitsstudenten zodat ze samen konden werken aan de verbetering of de bescherming van de
biodiversiteit in Nepal.
o Hij heeft ook geleerd zijn masteropleiding te vergelijken met de gelijkaardige opleidingen in het
buitenland door contacten met andere onderzoekers en heeft daarbij vastgesteld dat de VUB
kwalitatief zeer hoogstaande opleidingen aanbiedt die door buitenlandse collega’s bijzonder worden
gewaardeerd. Hij heeft ook vastgesteld dat een Erasmus Mundus masteropleiding een uitstekende
voorbereiding is op een Erasmus+- stage en die zeker vergemakkelijkt.
o Hij heeft vooral zijn professioneel netwerk van Europese en internationale contacten verder
uitgebouwd en blijft met verschillende onderzoekers in dit netwerk in contact.
Besluit
De 8 maanden stage, waarvan vier in de tropen, waren bijzonder boeiend en leerrijk. Het is een 100%
positief verhaal op alle vlakken. Het was een unieke kans voor hem om onderzoek te kunnen verrichten
in zijn specialisatie – soundscape research en eco- akoestiek – die nog in hun eerste schoenen staan.
Hij heeft duidelijk het gevoel dat hij aan de ontwikkeling van deze takken in de wetenschap echt kan
bijdragen. Dankzij de stage heeft hij echt kunnen beslissen op welk vlak hij voor zijn doctoraat wilde
werken. Zijn vroegere deelname aan Erasmus Mundus was een prima voorbereiding op de Erasmus+stage.
Hij is bijzonder dankbaar aan Epos en de Europese unie dat hij die kansen heeft kunnen benutten en
daarenboven financiële steun heeft gekregen.

6. SMP Interview 29 09 2020
Achtergrond en voorbereiding
Deze studente (die anoniem wenst te blijven en waarnaar in het rapport verwezen wordt met de
fictieve naam Ann) behaalde haar master in de Theory & Research in Psychology aan de KULeuven in
2016. Tijdens haar 2e master (2016) had ze een stageplaats van drie maanden aan de Universiteit van
Cambridge in het kader van het Erasmus+-programma. Deze buitenlandse stage was de helft van de
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stage die alle studenten psychologie moeten lopen in de loop van hun laatste jaar. Zij deed dus drie
maanden stage in België en drie maanden in Cambridge in het VK.
Het jaar daarop behaalde ze in een verkorte studie een 2de master Klinische psychologie. Tijdens deze
2e mastersopleiding werkte ze aan een project rond zelfverwondend gedrag. Op dit ogenblik is ze
tewerkgesteld bij de KULeuven waar ze aan haar doctoraat werkt. Ze hoopt na haar doctoraat nog een
postdoc te kunnen doen.
De voorbereiding van alle praktisch stappen voor de stage verliep zeer vlot. Inhoudelijk heeft de prof
die haar had voorgesteld naar Cambridge te gaan de nodige contacten geregeld in Cambridge omdat
hij de verantwoordelijken van het project goed kende. Ze kan zich niet herinneren of ze contact had
met de dienst internationalisering van de KULeuven maar waarschijnlijk had ze op voorhand vooral
contact met het Vlaams Epos-agentschap dat haar inlichtte over de noodzaak een stageovereenkomst
te hebben en een stageverslag op te stellen om haar beurs te verkrijgen. Epos wees haar ook op de
regeling voor de uitbetaling van de Erasmusbeurs. De uitkeringen gebeurden vlot en zonder ook maar
een probleem. Er werd door de universiteit een Learning Agreement opgesteld voor haar stage met
een duidelijke taakomschrijving en haar verantwoordelijkheden binnen het project aan de universiteit
van Cambridge.
Voor de praktisch regeling qua logies is zij zelf op voorhand naar Cambridge getrokken waar het niet
makkelijk was logies te vinden tegen een redelijke prijs. De gehele beurs € 450 (ongeveer) per maand
diende om een deel van het logies te betalen want dat kostte ongeveer € 750, het dubbele van haar
kamer in Leuven.
Als taalvoorbereiding diende ze een TOEFL-test (Test of English as a Foreign Language) af te leggen
waarvan de resultaten werden meegedeeld aan de universiteiten van Leuven en Cambridge. Deze test
vormde geen enkel probleem.
Zij heeft bij het begin van haar stage in Engeland ook deelgenomen aan een Erasmusbijeenkomst van
Erasmusstudenten in het buitenland. Dergelijke initiatieven zijn belangrijk om goede sociale en
professionele contacten op te bouwen bij het begin van een buitenlandse stageperiode.
Ze heeft dankzij deze bijeenkomst heel veel studenten leren kennen wat tot verdere sociale contacten
leidde tijdens haar stage. Vanuit deze ontmoeting werd ze ook uitgenodigd op avonden en
samenkomsten die doorgingen in de verschillende colleges van Cambridge. Ze waardeerde fel de
maaltijden die samen werden georganiseerd in deze mooie oude colleges. Het waren unieke
momenten voor professionele en persoonlijke ontmoetingen en uitwisselingen.
Activiteiten TIJDENS de stage
Tijdens het 2e jaar van haar 1ste master heeft één van haar professoren haar voorgesteld een stage te
doen in het kader van Erasmus aan de universiteit van Cambridge om er mee te werken aan een
internationaal project. Ze kon er gedurende drie maanden deelnemen aan een internationaal
neuropsychologisch onderzoek rond het thema van angst voor cijfers en gegevens. Zijzelf was
betrokken bij het inzamelen en verwerken van de data, de broodnodige gegevens, voor het
implementeren van het onderzoek. Deze drie maanden in Cambridge waren de helft van de stage van
6 maanden die elke student psychologie dient te lopen in het laatste master jaar.
De gedetailleerde opdrachten die tijdens de stage dienden uitgevoerd te worden werden vastgelegd
in samenspraak tussen de verantwoordelijken van de KULeuven en van de universiteit van Cambridge.
De stagebegeleiding was dus verdeeld over de KULeuven en de universiteit van Cambridge.
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Ter plaatste was een mentor aangesteld die haar contactpersoon was zowel voor het inhoudelijke van
het project als voor eerder praktische vragen.
De samenwerking binnen het onderzoeksteam was zeer constructief en men verwachtte duidelijk dat
er een goede teamgeest was binnen de groep onderzoekers en andere medewerkers. Toch vond ze
dat er een sterkere competitiegeest waar te nemen viel binnen het team dan dat dit het geval is in
Vlaanderen. Onderzoekers (doctorandi) zien een deelname aan een onderzoek aan de universiteit in
Cambridge als een belangrijk element om hun onderzoekscarrière te bevorderen en leveren dan ook
inspanningen om “wetenschappelijk” in de kijker te lopen. Onderzoekers zijn er zich van bewust dat
ze kunnen gebruik maken van het prestige dat wordt geassocieerd met de universiteit van Cambridge.
Zij heeft zelf duidelijk vastgesteld dat het feit dat ze een stage heeft gelopen aan de universiteit van
Cambridge heeft bijgedragen tot de ontvankelijkheid van haar aanvraag om een doctoraat te doen aan
de KULeuven. In het algemeen heeft men tijdens sollicitatiegesprekken ook veel interesse voor een
dergelijke stage aan de universiteit van Cambridge en voor een buitenlands verblijf. Ze denkt nu reeds
aan een postdoctorale verdere studie aan de universiteit van Bazel in Zwitserland. Bij de sollicitatie
voor deze postdoctorale studie heeft ze daar ook vastgesteld dat haar stage aan de universiteit van
Cambridge bijzonder werd gewaardeerd. Tenslotte vermeldt ze nog dat ook bij aanvragen voor
onderzoeksbeurzen bij het FWO, het Fonds, voor Wetenschappelijk Onderzoek, haar competenties en
kennis opgedaan in Cambridge een belangrijke rol speelden.
Toch vond ze dat de hogere hiërarchie binnen een faculteit (of binnen de universiteit) zeer moeilijk te
benaderen valt en veel minder toegankelijk is dan dat aan de KULeuven het geval is.
Wat haar wetenschappelijke en academische opleiding aan de KULeuven betreft vond ze die zeer zeker
kwalitatief even goed en sterk als wat haar aangeboden werd aan de universiteit van Cambridge. Wel
had ze de indruk dat de gastuniversiteit beter uitgerust was met gespecialiseerde apparatuur die van
groot belang is in de gedragspsychologie.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Op het einde van de stage werd een functioneringsgesprek georganiseerd door de projectleider in
Cambridge. De mentor was ook bij de eindevaluatie betrokken. De resultaten van deze
functioneringsevaluatie werden aan de verantwoordelijken van haar opleiding binnen de KULeuven
meegedeeld. De punten voor de stage in Engeland en in Vlaanderen werden samengeteld en waren
dus een geïntegreerd onderdeel van de opleiding van de studenten. Haar diplomasupplement
vermeldt dan ook duidelijk haar stage aan de universiteit van Cambridge.
Bij haar terugkeer in Leuven heeft ze een presentatie gegeven over haar stage aan een groep
studenten die in aanmerking kwam om deel te nemen aan een buitenlandse stage. Op deze presentatie
heeft ze zowel wetenschappelijke informatie als meer praktische informatie meegegeven.
Ook heeft ze een korte opleiding georganiseerd i.v.m. het gebruik van een bepaald type scanner dat in
Cambridge wordt gebruikt zodat studenten die later naar Cambridge vetrokken reeds met dit soort
scanner zouden kunnen werken.
Na haar terugkomst van Cambridge heeft ze nog korte werkbezoeken kunnen afleggen aan collegaonderzoekers in Italië ‘(Milaan) en Duitsland (Hannover) waar ze duidelijk de competenties verworden
in Cambridge heeft kunnen aanwenden. Deze samenwerking heeft geleid tot twee wetenschappelijke
publicaties.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
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Ze benadrukte sterk dat ze heel wat wetenschappelijk en professionele competenties en vaardigheden
heeft verbeterd dankzij deze stage van drie maanden aan de universiteit van Cambridge. Eerder
benadrukte ze ook hoe deze stage al heeft bijgedragen tot de mogelijkheid een doctoraat te doen aan
de KULeuven waar ze nu mee bezig is. Ze verwees eveneens naar het sollicitatiegesprek i.v.m. de
mogelijkheid om postdoctorale studies te doen aan de universiteit van Bazel. Tijdens dit gesprek
werden haar wetenschappelijke competenties verworven in Cambridge eveneens bijzonder
gewaardeerd.
Ze is van oordeel dat wat haar betreft de meeste van de competenties aangehaald in de checklist voor
het interview zeker positief beïnvloed werden door haar stage in Cambridge:
o Haar teamworkvaardigheden die haar toelaten om met anderen een belangrijk onderzoek op te
zetten en uit te voeren zijn verbeterd.
o Ze heeft haar tijdmanagement en haar organisatievaardigheid verder ontwikkeld bij het uitwerken
van het onderzoeksproject.
o Ze heeft haar probleemoplossende vaardigheden heel duidelijk aangescherpt.
o Ze heeft geleerd open te staan voor veranderingen en geleerd zich gemakkelijker aan te passen aan
nieuwe situaties die zich in haar persoonlijk leven of haar beroepsleven voordoen
o Door zelf verantwoordelijkheid te nemen binnen het onderzoeksteam heeft ze haar zelfvertrouwen,
haar motivatie en haar assertiviteit sterk ontwikkeld.
o Door beter en aandachtiger te luisteren naar andere onderzoekers heeft ze haar empathische
vaardigheden verdiept.
o Ze heeft de cultuur van Engeland beter leren kennen en begrijpen en ze kan ze nu beter vergelijken
met de cultuur van haar eigen land.
o Ze heeft ook geleerd haar masteropleidingen te vergelijken met gelijkaardige opleidingen in het
buitenland door contacten met andere onderzoekers. Ze heeft daarbij vastgesteld dat de KULeuven
kwalitatief zeer hoogstaande opleidingen aanbiedt die door buitenlandse professoren en collega’s
bijzonder worden gewaardeerd.
o Ze heeft haar netwerk van Europese en internationale contacten verder uitgebouwd en blijft met
sommigen van dit netwerk in contact.
Dankzij de stage heeft ze kennis gemaakt met een andere universiteit waar het accent veel minder ligt
op het werk met (grote) groepen maar vooral op het werk in zeer kleine groepen. De individuele
samenwerking en begeleiding tussen een prof of onderzoeker en een student of onderzoeker wist ze
bijzonder te waarderen. Dankzij een dergelijke aanpak worden, volgens haar, de wetenschappelijke
vorming en opleiding zeer zeker sterk bevorderd.

Besluit
Het lopen van een stage van drie maanden tijdens het laatste jaar van haar 1ste master was voor deze
studente echt een buitenkans waarbij ze ontzettend veel geleerd heeft en die een grote impact heeft
gehad op haar studies en op haar verdere academische loopbaan. De stage heeft haar horizon, zowel
persoonlijk als specifiek wetenschappelijk, erg verruimd. Ze zou het ten stelligste aanraden aan alle
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studenten om een dergelijke buitenlandse stage te lopen. Haar professionele competenties op het vlak
van teamwerk in het kader van Europees en internationaal onderzoek zijn zeer zeker verbeterd en
betekenen een grote plus voor een onderzoeker.
Ze is altijd bereid informatie te verschaffen aan andere studenten om hen te motiveren gebruik te
maken van dergelijke stages en ze heeft dat sedert haar terugkeer reeds gedaan. Ze bedankt Epos voor
de ontvangen financiële steun en hoopt dat veel meer onderzoekers zullen gebruik maken van
Erasmus+-stagemogelijkheden.

7. SMP Interview Tim Corvers 30 09 2020
Achtergrond en voorbereiding
Tim studeerde Diergeneeskunde aan de UG of Universiteit Gent waar hij in 2018 afstudeerde als
dierenarts na 5 jaar studie en één jaar stage. Hij koos tijdens zijn opleiding voor de afstudeerrichting
Gezelschapsdieren. Tijdens zijn laatste studiejaar liep hij stage in België en deed hij ook een Erasmus+stage van 13 weken in de dierenkliniek (‘Small Animal Teaching Hospital’) die verbonden is aan
prestigieuze Universiteit van Liverpool in de UK. Deze buitenlandse stage liep van september tot
december 2017. Hij studeerde af in juni 2018.
In het 5e of laatste jaar van de theoretische opleiding werd aan de studenten informatie gegeven over
mogelijkheden i.v.m. een stage in het buitenland. Tijdens deze bijeenkomst kwamen ook studenten
aan het woord die reeds een buitenlandse stage hadden gedaan. Tim besliste op basis van de
verworven informatie ook zijn kandidatuur te stellen voor een dergelijke stage. Als taalvoorbereiding
volgde hij onmiddellijk een cursus Algemeen Engels (voor gevorderden) aan het talencentrum van de
Universiteit Gent, ook om te tonen dat hij echt gemotiveerd was om een dergelijke buitenlandse stage
te doen. Hij was ervan overtuigd dat een dergelijk stage van groot belang was voor zijn verdere
loopbaan als dierenarts en voor het verderzetten van zijn specialisatiestudies als dierenarts.
Hij dacht er toen reeds aan zijn kandidatuur te stellen voor een roterend internship (specialisatie) en
dacht dat een dergelijke buitenlandse stage ook een pluspunt zou kunnen zijn bij het solliciteren voor
een internship. Na een eerste internship dat hij gelopen heeft aan de dierenkliniek van de UGent in
Merelbeke volgde een tweede internship ook van één jaar. Dit verliep in het Verenigd Koninkrijk en de
focus lag op interne geneeskunde (gastro-enterologie, endocrinologie, hepatologie, uro-nefrologie…).
Tijdens de jaren internship is de student in loondienst aangezien hij al afgestudeerd is als volwaardig
dierenarts.
Het is ook al in deze periode van internships dat de specialiserende dierenarts kan solliciteren om in
aanmerking te komen voor een verdere specialisatie van drie jaar in het kader van een Residency die
dan ook in het buitenland kan plaats vinden. Tijdens de internships worden al kleine stages (van twee
weken) gelopen in buitenlandse klinieken waar hij of zij hoopt haar of zijn Residency te lopen. Dit was
ook het geval voor Tim die tijdens zijn 2 internships reeds korte stages deed aan Engelse en Zwitserse
klinieken. Op het ogenblik van het interview verbleef hij in Belper (Derbyshire) als intern in
dierenkliniek ‘Pride Veterinary Centre’.
Wat de Erasmus Plus stage in Liverpool betreft werd een Learning Agreement opgesteld dat in feite
tevens als stageovereenkomst dienst deed. Er werd op basis daarvan een aanvraag ingediend bij Epos
voor een stagebeurs. Zijn faculteit van de UGent was bijzonder behulpzaam bij het afwerken van alle
praktische en administratieve aspecten van de stage. In totaal werden drie studenten van de UGent
geselecteerd voor deze stage aan de universiteit van Liverpool.
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Uiteindelijk kreeg Tim een stagebeurs van ongeveer € 300 per maand. Deze beurs kon slechts een
gedeelte van de huur van zijn kamer betalen die € 430 per maand bedroeg. Tim schat dat hij per maand
ongeveer € 600 nodig had om alle kosten van zijn verblijf te dekken. De rest werd o.a. door
vakantiewerk en zijn ouders bijgepast als investering in de toekomst. Relatief vlot werd een kamer
gevonden voor de duur van zijn verblijf.
Activiteiten TIJDENS de stage
Aan de universiteit van Liverpool werden de buitenlandse Erasmusstudenten verwelkomd door de
professor die hen een rondleiding gaf aan de faculteit waar de dierenartsen worden opgeleid en hun
stage (in de kliniek) zouden doen. De universiteit organiseerde tevens een welkomstnamiddag voor
Erasmusstudenten met een quiz zodat studenten elkaar beter leerden kennen.
De afspraak was dat de buitenlandse stagiaires, net zoals de Britse studenten, aanwezig zouden zijn
op de stageplaatsen 5 dagen per week van 8 u tot 18 u. Het was zeer zeker hard werken. Gedurende
één van de 13 weken dienden ze ook een nachtdienst te doen waarna ze gedurende drie dagen vrijaf
kregen.
Er werd eveneens een duidelijk structuur van elke dag en elke week afgesproken. In de voormiddag
hielpen de stagiairs met de consultaties, de verdere onderzoeken en behandeling van de patiënten die
naar het ziekenhuis kwamen. In de namiddag werd van de stagiairs verwacht dat ze studiewerk /
onderzoek deden rond de problemen of pathologieën van de patiënten die zij die voormiddag hadden
ontmoet. Ook konden de studenten daarover onderling en met de specialisten van gedachten
wisselen om zo te komen tot de beste behandeling.
Elke vrijdag was er werkvergadering met de prof, de specialisten en de stagiairs waar de week werd
overlopen en besproken. De mentor die elke student was toegewezen was meestal één van deze
personen en was ook aanwezig. Elke week dienden enkele studenten één van de cases die ze tijdens
de week hadden behandeld voor te stellen met een grondige presentatie van de diagnose, het
onderzoek, de behandeling enz. Ze werden tijdens die case uitgenodigd hun tussenkomst gefundeerd
toe te lichten. Deze werd dan in groep overlopen en besproken. Op deze manier werd elk van de
stagiairs geëvalueerd en kreeg elk van hen feedback van de prof of de specialisten.
De individuele evaluatie was bijzonder belangrijk want als de evaluatie negatief of onvoldoende was
diende de stageweek herhaald te worden. De resultaten van deze evaluatie werden per e-mail naar de
stagiairs verstuurd. Op deze manier konden ze ook verzonden worden naar de professoren en/of
specialisten aan de UGent. Ook al bespraken de studenten op vrijdag alles samen met de prof en/of
de specialisten toch was er geen vorm van peerevaluatie waar de student het werk en de
tussenkomsten van de andere studenten evalueerde. Al bij al was het een zeer intensieve begeleiding
die wel ook zeer boeiend en leerrijk was.
Tim benadrukte dat er een zekere (gezonde) competitie was tussen de studenten-stagiairs. Uiteindelijk
wensen ze bijna allemaal in aanmerking te komen voor de internships en later eventueel voor de
Residency en doen ze dus allen hun best om hard te werken en een “positieve” indruk te maken op de
mentoren en de prof. De meeste studenten hebben reeds een duidelijk beeld van hoe ze hun
professionele toekomst zien en leveren dan ook grote inspanningen om deze toekomt te
verwezenlijken. Een dergelijke competitie is helemaal niet negatief maar heeft een duidelijke positieve
invloed op de werksfeer tijdens de stage.
Activiteiten op het einde van en NA de stageperiode
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De eindevaluatie was dan ook gebaseerd op alle weekevaluaties die hierboven juist in detail werden
uitgelegd. Deze eindevaluatie werd ook doorgestuurd naar de UGent. De eindevaluatie was van groot
belang omdat ze duidelijk bijdraagt tot de kansen van afgestudeerden die dierenarts zijn om te kunnen
deelnemen aan internships zoals hoger vermeld werd in dit verslag. Onmiddellijk na het afstuderen
kon Tim beginnen aan zijn eerste internship.
Op het einde van de 13 weken stage heeft Tim een verslag opgesteld dat ook werd doorgestuurd om
de rest van de Erasmusbeurs uitbetaald te krijgen. Dit verliep allemaal zeer vlot.
De stage in Liverpool was een goede gelegenheid om de opleiding tot dierenarts aan de UGent te
vergelijken met deze in Liverpool. De kwaliteit van beide opleidingen is uitstekend. Tim was van
oordeel dat de theoretische opleiding aan de UGent zelfs beter was. De praktische pedagogische
aanpak en begeleiding in Liverpool vond hij bijzonder actief en leerrijk en maakte een diepgaande
verwerking van de kennis en haar toepassingen mogelijk.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Tim benadrukte sterk dat hij heel wat wetenschappelijke, theoretische en professionele competenties
en vaardigheden heeft verbeterd en ook nieuwe competenties heeft verworven dankzij deze stage van
dertien weken aan de dierenkliniek van de universiteit van Liverpool.
Hij benadrukte ook sterk hoe deze stage al heeft bijgedragen tot het verwezenlijken van de volgende
stappen in zijn professionele loopbaan als dierenarts en om verder te kunnen specialiseren. Het feit
dat hij kan deelnemen aan internships is voor hem ook te danken aan deze buitenlandse stage. Hij
hoopt dat deze stage en de internships hem ook zullen toelaten deel te nemen aan een driejarige
Residency waar hij naar uitkijkt. De competenties en ervaring opgedaan tijdens de stage aan de UGent
en aan de universiteit van Liverpool hebben zeker bijgedragen tot het vergemakkelijken van zijn
selectie voor de internships.
Tim denkt ook dat de meeste andere competenties aangehaald in de checklist van het interview bij
hem persoonlijk zeer positief beïnvloed werden door de stage aan de dierenkliniek van de universiteit
van Liverpool.
o Hij heeft zeker zijn teamwork- & communicatievaardigheden verder ontwikkeld wat een
sleutelelement is om als gespecialiseerde dierenarts te fungeren in grote dierenklinieken, waar intense
samenwerking plaatsvindt tussen verschillende departementen en bij later onderzoek (bijvoorbeeld
doctoraat/PhD). Tim denkt ook dat dit zeer belangrijk is als men later zelf wil doceren aan de
universiteit en hij hoopt daarvoor ook in aanmerking te komen. De opgedane kennis en competenties
delen ligt hem duidelijk.
o Hij heeft zijn tijdmanagement en zijn organisatievaardigheid zeker verder ontwikkeld bij de
praktische uitwerking en implementatie van het stagewerk binnen de dierenkliniek in Liverpool..
o Hij heeft zeker in de kliniek zijn probleemoplossende vaardigheden fel aangescherpt met alle
consultaties van patiënten die hij elke dag tijdens de stage heeft onderzocht en geholpen. De
uitwisseling van diagnoses en behandelingen met andere stagiairs , profs en mentoren was voor hem
ook bijzonder boeiend.
o Hij heeft zeker geleerd om nog beter te reageren op veranderingen en onvoorziene omstandigheden.
Hij heeft duidelijk geleerd zich gemakkelijker aan te passen aan nieuwe situaties die zich in zijn
persoonlijk leven of zijn beroepsleven voordoen
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o Door zelf verantwoordelijkheid te nemen als stagiair in Liverpool heeft hij veel meer zelfvertrouwen
en assertiviteit gekregen om over kwalitatief hoogstaande behandelingen als dierenarts te beslissen
en deze uit te voeren. Zijn motivatie om nog verder te specialiseren na zijn stage was vroeger al groot
en is nog versterkt dankzij deze buitenlandse stage.
o Hij heeft de cultuur van Engeland duidelijk beter leren kenen en dit op verschillende vlakken.
Sommige aspecten waren voor Tim toch een echte cultuurschok, zoals hij het zelf benadrukte: de
multiculturele samenleving met een reeds sterke integratie tussen de culturen, de eetgewoontes en
drinkgewoontes zoals de voorliefde voor de tea en de pubs enz. Heel in het bijzonder heeft hij de
natuur vlakbij in Wales en omstreken bijzonder leren waarderen met zijn bezoeken aan de
natuurparken Snowdonia national park, Peak District en Angelsey Island.
o Hij vond het ook bijzonder fijn om in zijn team in Liverpool met andere studenten, mentoren,
specialisten en profs te kunnen samenwerken en er kennis te maken met de Engelse cultuurgebonden
voorliefde voor dieren en de bescherming en verzorging ervan .
o Hij heeft ook geleerd zijn opleiding tot dierenarts te vergelijken met gelijkaardige opleidingen in
het buitenland door contacten met andere studenten, profs en specialisten. Zoals verschillende
andere Erasmusstudenten heeft hij daarbij vastgesteld dat de UGent zeer kwalitatief hoogstaande
opleidingen aanbiedt die door buitenlandse collega’s bijzonder worden gewaardeerd. Hij heeft ook
de specifieke pedagogische aanpak gewaardeerd die in Liverpool werd toegepast zoals eerder werd
vermeld. Hij heeft het werken met en rond cases duidelijk onder de knie gekregen. Hij heeft ook
vastgesteld dat een Erasmusstage een belangrijke bijdrage kan leveren tot verdere binnen- en / of
buitenlandse studies.
o Hij heeft ook zijn professioneel netwerk van Europese en internationale contacten verder
uitgebouwd en blijft met verschillende personen in dit netwerk in contact.
Besluit
De stage van dertien weken in Liverpool was bijzonder boeiend en leerrijk. Hij heeft een bredere
horizon en een breder en duidelijker beeld gekregen van de rol van de dierenarts ook als onderzoeker
om de diergeneeskunde te verbeteren. De stage is voor Tim een 100% positief verhaal op alle vlakken.
Het was een unieke kans voor hem om zijn competenties verder aan te scherpen en uit te diepen. De
buitenlandse stage heeft zijn motivatie voor verdere specialisatiestudies nog verhoogd en geholpen
bij het uittekenen van zijn latere professionele loopbaan.
Hij hoopt dat de coronacrisis geen negatieve impact zal hebben op het blijven stimuleren en
bevorderen van Erasmusstudieperiodes en -stageperiodes in het buitenland die van bijzonder groot
belang zijn op professioneel en persoonlijk vlak voor elke student. Dergelijke stages en studies hebben
duidelijk voordelen voor de student volgens Tim maar ze zijn ook een belangrijke bijdrage tot de
maatschappij en hebben een duidelijke impact op de maatschappij in het geheel.
Hij is bijzonder dankbaar aan Epos en de Europese unie dat hij die kansen heeft gekregen en
daarenboven financiële steun heeft gekregen. Het was voor hem een unieke grote stap in zijn
professionele loopbaan.

8. SMP Interview Lynn Gijselings 30 09 2020
Achtergrond en voorbereiding
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Lynn werd geïnterviewd toen ze in quarantaine was op het Nederlandse eiland Curaçao waar ze zopas
was aangekomen voor een Residency van één jaar in haar specialisatieopleiding van doctor in de
Urologie. Ze doet die stage aan het enige ziekenhuis op Curaçao. Ze beëindigde haar quarantaine op
12 oktober 2020 en ging dan aan de slag in dat ziekenhuis voor een volledig jaar.
Lynn deed haar studie geneeskunde aan de UGent vanaf academiejaar 2010-2011. De voorbije jaren
heeft ze een Erasmus SMS studieperiode gedaan en een Erasmus+ stage gelopen.
In haar 5e jaar geneeskunde (2014-2015) deed ze reeds een SMS studieperiode in het kader van
Erasmus van 9 maanden in Spanje aan de Universiteit van Santander.
In haar 6e jaar geneeskunde (2015-2016) deed ze een Erasmusstage van 3 maanden aan verschillende
klinieken in Lyon, Frankrijk.
In haar 7e jaar geneeskunde (2016-2017) deed ze nog een jaar met enkele stages, o.a. in een hospitaal
In Kenia. Daar had ze geen Erasmusbeurs voor aangezien ze met Erasmus niet meer dan 12 maanden
studies of stage kon doen in totaal.
Sedert 2017 doctoreert ze binnen de Urologie. Vanaf dit academiejaar is ze voltijds klinisch assistent
urologie en doet ze dus een stage niet als Erasmusstudent maar gewoon als een onderdeel van haar
specialisatie in Curaçao. Ze had de keuze tussen een stage in een ziekenhuis in Deinze en een stage in
het enige ziekenhuis van Curaçao en de beslissing was dan ook snel genomen gezien haar interesse
voor stages in het buitenland.
Na haar jaar in Curaçao (2020-2021) dient ze om haar specialisatie af te ronden nog stages te lopen
aan de ziekenhuizen van Aalst, Brugge en Gent. Daarna hoopt ze nog een fellowship te kunnen krijgen
om nog één jaar verder te studeren aan een Universiteit in Nederland. In feite is haar hele
studieloopbaan voor haar specialisatie reeds duidelijk uitgetekend tot 2025.
Tijdens haar werk als Uroloog hoopt ze af en toe ook nog medische opdrachten te kunnen uitvoeren
in ontwikkelingslanden waar medische gespecialiseerde hulp altijd welkom is.
Gezien de complexiteit van haar studieloopbaan in binnen-en buitenland en de lange duur ervan kon
Lynn zich tijdens het gesprek niet alle details herinneren van de Erasmusbeurzen van enkele jaren
terug. Toch benadrukt ze verschillende elementen die betrekking hebben op de Erasmusbeurzen.
Ze heeft de (voor)liefde voor het buitenland meegekregen van haar ouders die met gezin rondtrokken
in Europa en ook ver buiten Europa tijdens de vakantieperiodes.
Tijdens haar studie Geneeskunde had ze informatie gekregen over Erasmusbeurzen langs verschillende
kanalen: de dienst internationalisering van de UGent, medestudenten of afgestudeerden. Eenmaal dat
ze de basisinformatie had heeft ze zelf alles afgehandeld wat de administratie betreft.
Voor haar 8 maanden SMS-studie in Spanje heeft ze heel wat moeilijkheden ondervonden om alles zelf
geregeld te krijgen zonder hulp van derden aangezien er ergens iets was misgelopen bij het vastleggen
van haar studieperiode aan de universiteit van Santander. Ze heeft dat zelf in orde gebracht.
Uiteindelijk waren er 5 studenten van de UGent die in Santander verbleven wat de start van het verblijf
en de studies vergemakkelijkte. De punten de ze in Spanje behaalde voor de verschillende vakken
werden door de UGent gewoon overgenomen. Ter plaatse had ze ook een mentor die haar prima
begeleidde.
Ze heeft een cursus Spaans gevolgd aan het Taleninstituut van de UGent voor haar vertrek. Als basis
was die eerste cursus (die leidde tot een diploma Spaans niveau A2) voldoende maar vlug stelde ze
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vast dat ze meer diepgaande kennis nodig had van het Spaans vooral de medische terminologie. Ter
plaatse in Santander heeft ze dan aan de universiteit een bijkomende cursus Spaans gevolgd (niveau
B1) die haar toeliet ook meer de medische terminologie te begrijpen en te hanteren.
Voor haar Erasmusstage in Lyon heeft ze ook zelf het initiatief genomen om te kunnen vertrekken met
een Learning Agreement (LA) aangezien de stage ook in haar opleiding was geïntegreerd. Ze kan zich
het bedrag van de Erasmus stagebeurs niet herinneren maar meent dat het ongeveer € 400 per maand
was. Zoals bij alle andere studenten dekte deze beurs slechts een deel van de kosten. Haar ouders
hebben, zoals bij de meest andere studenten, ook een deel van de extra onkosten voor hun rekening
genomen als investering voor de toekomst.
Activiteiten TIJDENS de stage
Tijdens haar stage in Lyon heeft ze gewerkt in drie ziekenhuizen (openbare ziekenhuizen of
privéziekenhuizen). Ze had daar duidelijk de kans om haar specifieke professionele capaciteiten als
toekomstige dokter te oefenen: patiënten ontmoeten, diagnoses maken, patiënten behandelen, ze
opvolgen en begeleiden tijdens hun proces om beter te worden. Ze had voor de eerste keer ook
kunnen assisteren bij operaties. Dit alles in samenspraak met de verantwoordelijke specialist. Ze had
een planning zoals de andere assistenten-specialisten die in de ziekenhuizen aanwezig waren.
De leden van het team en de mentor specialist ondersteunden haar en begeleidden haar gedurende
haar verschillende stages. Op het einde van elke korte stages van één maand binnen de drie maanden
werd een korte evaluatie gedaan tijdens een gesprek en werd dit kort op papier gezet in een
evaluatieverslag.
Ze heeft ook kunnen vaststellen door stage te lopen in drie verschillende ziekenhuizen in Lyon dat de
kwaliteit van de gezondheidszorg in Frankrijk prima was en dat de kwaliteit van de zorgen in de drie
ziekenhuizen kwalitatief hoogstaand was.
Ze was bijzonder blij dat ze ook deel had mogen nemen aan operaties aangezien ze tot dan toe nooit
die kans had gekregen. Het was voor haar een bijzonder boeiende periode die professioneel en
persoonlijk zeer verrijkend was. Het was voor haar een uitstekende voorbereiding in de eindfase van
haar opleiding.
Tijdens haar stage had ze het gevoel dat de theoretische kennis van de Franse collega’s beter was dan
de hare. Volgens haar was ook de begeleiding in Frankrijk beter dan in België. Ze vond ook dat ze in
Frankrijk harder moest werken dan in België.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
De LA vermeldde vooral de criteria aan dewelke zij diende te beantwoorden op het einde van haar
stage. Die LA diende tevens als stageovereenkomst. Ze denkt dat ze ook een verslag heeft opgesteld
in verband met haar stage aangezien de stagebeurs zonder enige probleem werd uitbetaald. Op het
einde van de stages was er een evaluatiegesprek met de mentor om na te gaan in hoeverre ze de
criteria vastgelegd in het Learning Agreement had bereikt en op alle punten scoorde ze goed.
Ze herinnerde zich ook dat ze een vragenlijst had ingevuld op het einde van de stage, waarschijnlijk de
vragenlijst die ze van Epos had ontvangen.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
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Lynn was bijzonder passioneel tijdens het interview over al haar buitenlandse studie- en stageervaringen. Ze had de interesse en drang tot het verruimen van haar professionele en persoonlijke
horizon echt van haar ouders meegekregen en was hen daar bijzonder dankbaar voor.
Ze benadrukte fel dat ze dat ze veel professionele competenties en vaardigheden als arts in opleiding
nog heeft verbeterd of zelfs nieuwe competenties heeft verworven dankzij deze stage van drie
maanden in drie ziekenhuizen in Lyon.
Ze benadrukte ook sterk hoe elke mobiliteit (binnen Erasmus en daarbuiten) heeft bijgedragen tot
het verwezenlijken van de opeenvolgende stappen in haar professionele loopbaan eerst als arts in
opleiding en later als assistent Urologie tijdens haar specialisatie.
Lynn is er ook van overtuigd dat de meeste van de andere competenties aangehaald in de checklist
van het interview bij haar persoonlijk zeer positief beïnvloed werden door de stage in Lyon maar ook
door de andere mobiliteitsactiviteiten de voorbije jaren.
Ze heeft zeker haar teamwork competenties verder ontwikkeld aangezien ze in haar toekomstige taak
als uroloog zeer sterk in teamverband en ook interdisciplinair moet kunnen werken.
Zij heeft haar tijdmanagement en haar organisatiecapaciteit op professioneel en op persoonlijk vlak
verder ontwikkeld dankzij haar Buitenlandse studies en stage.
Zij heeft zeker tijdens haar stage haar probleemoplossende vaardigheden op professioneel en
persoonlijk vlak verbeterd.
Dankzij haar diverse mobiliteitsactiviteiten heeft ze geleerd om nog meer open te staan voor
veranderingen en onvoorzienbare omstandigheden op professioneel of persoonlijk vlak.
Ze heeft dankzij de vele mobiliteits- en studie activiteiten in het buitenland ook meer zelfvertrouwen
en assertiviteit gekregen om belangrijke professionele en persoonlijke beslissingen te nemen. Haar
motivatie om nog verder te specialiseren na haar eerste stage in het 6e jaar was vroeger al groot en
is nog versterkt dankzij de buitenlandse Erasmusstage.
Ze heeft de cultuur van de verschillende landen waar ze studeerde of stage liep beter leren kennen
en waarderen.
Ze heeft, zoals veel geïnterviewde studenten, geleerd haar opleiding tot arts te vergelijken met de
gelijkaardige opleidingen in het buitenland door contacten met andere studenten, profs en
specialisten. In Frankrijk heeft ze tijdens haar stage in Lyon vooral de praktijkgerichte aanpak
gewaardeerd.
Besluit
De stage van drie maanden in Lyon en alle andere mobiliteitsactiviteiten waar ze aan deel nam waren
bijzonder boeiend en leerrijk. Alle buitenlandse studies en activiteiten waren voor haar een unieke
kans om haar professionele en persoonlijke competenties verder aan te scherpen en uit te diepen. De
buitenlandse Erasmusstudie en stage hebben haar motivatie voor de verdere specialisatie urologie
waar ze nu aan bezig is, nog versterkt en zowel de studie als de stage hebben bijgedragen tot het
verder plannen van haar latere professionele loopbaan.
Ze vindt dat het bijzonder belangrijk is dat de mogelijkheid om een Erasmusstage te lopen beter
gepromoot wordt enerzijds door de diensten internationalisering van de universiteiten en anderzijds
door studenten zelf die aan buitenlandse studies en/of stages hebben deelgenomen.
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Ze stelt daarom voor dat er wordt nagegaan hoe studenten die “genoten” hebben van een
Erasmusbeurs kunnen functioneren als “Erasmus influencers” zodat geïnteresseerde studenten
geregeld informatie kunnen krijgen van wat Erasmusstudenten meemaken, professioneel of
persoonlijk tijdens hun buitenlandse Erasmusstage of studieperiode.
Zij benadrukt ook heel sterk de internationale vriendschappen die tot stand komen dankzij Erasmus.
Zijzelf maakt deel uit van een groep Erasmusvrienden die elk jaar proberen enkele keren op een of
andere manier met elkaar ergens af te spreken.
Tenslotte denkt ze dat Erasmusstudenten ook heel sterk kunnen bijdragen tot het versterken van het
Europees gevoel bij jongeren door deze te laten inzien dat ze deel uitmaken van een Europese Unie
die jongeren steunt en dat ze door hun Europese studie en stage ook echt kunnen bijdragen tot het
verbeteren van de Europese maatschappij.
Zij is bijzonder dankbaar aan Epos en de Europese unie dat zij verschillende kansen heeft gekregen die
financieel gesteund werden. Elke Europese en internationale mobiliteit was een unieke stap in haar
professionele loopbaan en in haar persoonlijke ontwikkeling.

9. SMP Interview Aaron Geli 01 10 2020
Achtergrond en voorbereiding
Na het secundair onderwijs aan een school in Lier waar hij Boekhouding en Informatica studeerde
ging Aaron voor zijn hoger onderwijs naar Hogeschool HOWEST in Kortrijk. Daar studeerde hij voor
bachelor in Business Management, afstudeerrichting Netwerkeconomie, keuzetraject Digital
Entrepreneur, van september 2017 tot juni 2020 wanneer hij zijn bachelordiploma behaalde.
Deze richting Netwerkeconomie koos hij omdat hij geboeid was door de combinatie van de 5 pijlers
waarop deze gebouwd is: kritisch denken & creativiteit, technologie & ICT, economie &
ondernemerschap, cultuur & maatschappij en leiderschap & beleid. Heel concreet werken studenten
aan het opstarten van bedrijven met het opstellen van een financieel plan en een businessplan.
Beide moeten ze ook concreet implementeren tijdens de opleiding.
Hij is altijd geboeid geweest door Amerika en studeren in het buitenland. Dit blijkt duidelijk uit de
studie- en stageperiodes die hieronder uitvoerig worden beschreven. Tijdens de zomervakantie van
2019 (na zijn 2e bachelorjaar) is hij een zomerstage van twee weken gaan volgen in Finland alvorens
hij in augustus naar de USA vertrok.
Tijdens zijn 3e bachelorjaar heeft hij dus bijna 5 maanden (aug. tot dec. 2019) gestudeerd aan
Furman University, South Carolina USA. Dit was duidelijk een onderdeel van zijn bacheloropleiding en
hij behaalde er tijdens die periode 32 ECTS. Toen hij terugkwam diende hij voor diezelfde periode
nog een extra vak van 6 ECTS in te halen met 2 extra ECTS gekoppeld aan de summer school in
Finland. Hij volgde in de USA o.a. Marketing principles, Performance Management, Innovation &
Strategic Implementation en Public Speaking.
Het collegegeld aan Furman university werd gedeeltelijk door zijn ouders betaald, gedeeltelijk met
een USA beurs en gedeeltelijk door een generieke Vlaamse beurs. De andere helft van de
studiekosten heeft Aaron zelf bekostigd.
In het tweede semester van het 3e jaar van zijn bachelor in Kortrijk heeft hij een Erasmus+ SMPstage gedaan in Nederland in het bedrijf MvH Media, een online marketing bureau. Dit was de
33

periode van januari tot juni 2020. Dit bedrijf werkt met meer dan 30 gespecialiseerde online
marketeers en helpt klanten met het opzetten van complexe online marketing trajecten.
Als voorbereiding op zijn opleiding aan de Furman University heeft Aaron een taalcursus Engels
gevolgd aan de Hogeschool HOWEST. Deze opleiding werd buiten het curriculum georganiseerd en
was van prima kwaliteit. Aan de Furman University volgde hij een cursus public speaking waarbij de
studenten bijna wekelijks een korte presentatie dienden te geven in het Engels. Ook daar heeft hij
ontzettend veel Engels bijgeleerd zodat hij na de studieperiode in de USA zich zeer vlot kon
uitdrukken en verdedigen tijdens een debat. Deze spreekoefeningen hebben bijgedragen tot het
verhogen van zijn zelfvertrouwen en zijn assertiviteit.
Hij kreeg zeer goede informatie van de dienst internationalisering van Howest over de steun die hij
kon krijgen in het kader van Erasmus+ en welke documenten hij daarvoor diende in te vullen en/of
aan te leveren op het einde van de stage. Hij had vooraf ook informatie gekregen van studenten die
al zo een Erasmus+ SMP-stage hadden gelopen.
Hij is bijzonder tevreden over de steun en hulp die hij heeft gekregen van de dienst
internationalisering van HOWEST en bedankt dan ook uitdrukkelijk Mevrouw Isabelle Petry en Mevr.
Ann Deraadt van de dienst internationalisering voor de steun bij het opstellen van het LA en de
stageovereenkomst en voor de beurs die hij kreeg. De beurs bedroeg zo’n € 450 per maand of in
totaal rond de € 2000.
Zowel voor zijn studieperiode in de USA als voor zijn Erasmus+ -stageperiode werd een duidelijke LA
Learning Agreement opgesteld met vakken die hij diende te volgen in de VS en opdrachten die hij
diende uit te voeren tijdens de stage in Nederland. Voor zijn stageplaats werd ook een
stageovereenkomst ondertekend met het Nederlandse bedrijf.
Hij benadrukt dat hij tijdens de 4 maanden in de USA heel hard diende te studeren en dat hij er zeer
goede punten wist te behalen. De punten werden er in letters uitgedrukt. Hij was zeer ontgoocheld
toen hij vaststelde dat zijn letters waren vertaald naar eerder lage cijfers. Hij suggereerde dat het
goed zou zijn dat HOWEST met universiteit in de USA op voorhand probeert een duidelijke afspraak
te maken rond het omzetten van letters naar punten. Dit kan dan ook beter meegedeeld worden
aan de student.
Het logies werd tijdens zijn studieperiode in de USA, vanuit Furman zelf geregeld. Je kon op voorhand
kiezen voor een één- of tweepersoonskamer. Aaron had duidelijk voor een eenpersoonskamer
gekozen maar kreeg toch een tweepersoonskamer. Dit probleem werd echter snel opgelost door de
dienst die hiervoor verantwoordelijk was. Na een paar dagen mocht hij naar een éénpersoonskamer
in een ander appartementsblok op de campus verhuizen. Het appartement bestond uit vier
slaapkamers met twee badkamers en een keuken en daar kreeg Aaron na twee weken drie
roommates. De appartementen waren op zo’n kwartier wandelen van de schoolgebouwen en de
Dining Hall.
Dankzij de Furman Universiteit had Aaron een Amerikaans gastgezin gevonden dat hij geregeld kon
bezoeken en met hetwelk hij veel contacten had, uitstapjes maakte en werd uitgenodigd om te eten.
Gastgezinnen die studenten sociaal en zelfs financieel ondersteunen, zijn een typisch Amerikaans
initiatief dat ook aan de Furman University bestaat. Dat gastgezin heeft hem zelfs een reis
aangeboden naar Las Vegas. Het gastgezin (wat oudere mensen) was een zeer grote steun want
soms voelde Aaron zich eenzaam omdat het leven op de campus van de Furman universiteit echt
beperkt was tot hard studeren en opdrachten uitvoeren rond die studies. Socializen werd tot een
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minimum beperkt. Wel had hij een goed contact met zijn roommates en andere internationale
studenten.
In Nederland had hij voor zijn vertrek langs airBnB een kamer gevonden in Dongen voor de duur van
de stage. Kamers zijn echt duur in Nederland. Toen hij er aankwam bleek hij opgelicht en bestond de
kamer niet. Hij had jammer genoeg op voorhand al de huur voor twee maanden betaald plus een
waarborg. Hij was dus spijtig genoeg dat geld kwijt. Langs een vriend van zijn ouders wist hij dan een
kamer te vinden bij een Nederlandse familie die wel op een klein uur reizen van het bedrijf woonde.
Maar het verblijf bij dit gezin was wel een interessante ervaring.
Sinds augustus 2020 heeft hij een eigen bedrijf, VIA Productions, dat hij samen met zijn vader heeft
opgericht en dat KMO’s helpt met offline en online marketing, branding en re-branding. Tijdens het
interview geeft hij dan ook een concreet voorbeeld van hoe hun bedrijf een andere firma heeft
geholpen bij het verbeteren van haar marketingstrategie om competitiever te kunnen zijn.
Activiteiten TIJDENS de stage
Zoals vermeld, werd voor zijn stageplaats een duidelijke stageovereenkomst ondertekend met het
Nederlandse bedrijf. Het Nederlandse bedrijf had toegezegd dat hij als onderdeel van zijn stage een
live project zou kunnen opstarten als online marketing bureau. Er waren plannen om een Belgische
holding op te starten maar dat kon niet doorgaan wegens de coronacrisis. Toch heeft hij er
interessante taken kunnen uitvoeren die duidelijk bijdroegen tot het versterken van zijn
professionele competenties die een nauwe band hadden met zijn opleiding.
Hij werkte er heel in het bijzonder rond Search Engine Marketing (Zoekmachinemarketing) dat kan
worden verdeeld in twee deelgebieden: Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine
Advertising (SEA). SEO (Zoekmachine-optimalisatie) heeft tot doel om websites hoog te laten scoren
in de zoekresultaten van zoekmachines op internet. Hij leerde SEO te zien als een volwaardig
onderdeel van zoekmachinemarketing en leerde er hoe hij een webpagina hoog kan laten scoren in
de organische zoekresultaten van een zoekmachine. Dit kan dus aan een bedrijf
concurrentievoordelen opleveren. Hij werkte er ook aan SEA (Zoekmachine-adverteren) dat te
maken heeft met het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de andere
zoekresultaten.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Op het einde van zijn stage diende hij een stageverslag op te stellen en naar de docenten binnen
HOWEST op te sturen. Binnen het bedrijf zelf was er een evaluatiegesprek maar hij kreeg er geen
certificaat of aanbevelingsbrief.
Op basis van zijn stageverslag diende hij een presentatie te geven voor docenten aan de HOWEST die
een onderdeel vormde van de eindevaluatie en het behalen van zijn bachelor-diploma.
Niettegenstaande de coronacrisis heeft deze fysieke presentatie toch plaats gevonden ook al was dat
lange tijd onzeker. Aaron zelf was blij dat hij die presentatie kon doen omdat het hem toeliet om de
impact te tonen van de stage in Nederland (en onrechtstreeks van zijn andere buitenlandse studieervaring) op zijn bacheloropleiding.
Zowel zijn studieperiode in de USA als zijn stageperiode in Nederland zijn duidelijk op zijn
diplomasupplement vermeld.
Impact op professionele competenties, op studie, op professionele loopbaan
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Aaron benadrukte sterk dat hij heel wat professionele competenties en vaardigheden verder heeft
verbeterd dankzij deze stage van vier maanden bij het Nederlandse bedrijf MvH Media, een online
marketing bureau in Dongen. Hij benadrukte ook hoe deze stage al heeft bijgedragen tot zijn concrete
job die hij nu heeft in het bedrijf dat hij samen met zijn vader heeft opgericht.
Aaron is eveneens van oordeel, zoals de meeste andere Erasmusstudenten die een buitenlandse stage
hebben gelopen, dat zijn stage de meeste competenties aangehaald in de checklist van het interview
zeker positief beïnvloed heeft. Hij benadrukt dat de combinatie van een studieverblijf , SMS, en een
SMP-stage in het buitenland een uitstekende combinatie zijn. Beide hebben voordelen die
waarschijnlijk zijn professionele loopbaan en ook zijn verdere studies lang zullen beïnvloeden.
Zijn linguïstische competenties in het Engels hebben een ongelooflijke boost gekregen door zijn
verblijf in de USA. Een van de factoren die het meest daartoe heeft bijgedragen is de cursus public
speaking die hij aan de Furman University volgde.
Hij heeft ook zijn tijdmanagement en zijn zin voor organisatie verder ontwikkeld; twee eigenschappen
die van groot belang zijn in het bedrijf dat hij met zijn vader runt.
Door zijn studieverblijf en stageverblijf in het buitenland heeft hij duidelijk zijn probleemoplossende
vaardigheden verbeterd. Tijdens een lange stage of een lang verblijf in het buitenland moet je niet
alleen persoonlijke problemen maar ook problemen binnen je stageopdracht oplossen.
Hij heeft geleerd flexibel te reageren op veranderingen en zich gemakkelijker aan te passen aan nieuwe
situaties die zich in je persoonlijk leven of je beroepsleven voordoen.
Zijn zin voor verantwoordelijkheid die hij tijdens de stage en het verblijf verrijkte zijn bijzonder nuttig
en noodzakelijk voor zijn eigen leven en voor zijn werk in “zijn” bedrijf.
Zijn zelfvertrouwen en zijn motivatie zijn versterkt door de verschillende activiteiten tijdens de stage
en het verblijf. De cursus public speaking leverde een belangrijke bijdrage tot zijn zelfvertrouwen en
assertiviteit.
Zijn doorzettingsvermogen is zeker ook verhoogd. Een van de problemen bij een lange stage of een
lang verblijf in het buitenland zijn de momenten van heimwee of eenzaamheid die je moet overkomen
en die iedereen soms overvallen.
Hij was bijzonder dankbaar voor de gastvrijheid die hij mocht ontvangen bij gastgezinnen in de VS en
in Nederland. Zij hebben hem veel steun gegeven in moeilijke momenten. Hij vindt dat men het
systeem van “gastfamilies” zoals in de VS, in Europa ook best zou kunnen bevorderen. Hij was blij dat
hij in Nederland en de USA terecht kon bij families waar hij zich echt thuis kon voelen.
Hij heeft de waarde van momenten van bezinning en reflectie ook leren waarderen zoals hij die
meekreeg aan Furman waar men zich onder een mooie toren op de campus terug kon trekken om na
te denken over hoe best het hoofd te bieden aan sommige problemen. Hij leerde de eenvoudige
dingen te waarderen aangezien hij beperkte financiële middelen had en niet zoals anderen aan deze
universiteit over een auto of een fiets beschikte. Hij leerde tevreden te zijn met kleine dingen.
Hij heeft duidelijk kennis gemaakt met de cultuur en de politiek in de USA en in Nederland. Hij heeft
de cultuur en de politiek van die landen beter leren kennen en begrijpen en vergelijken met de Vlaamse
(Belgische) politieke en culturele gewoonten. Lekker eten heeft hij wel gemist in het buitenland; vooral
in de USA waar men in de universitaire dining hall veel junkfood serveerde. Cultuur heeft hij ook leren
kennen door de reizen die hij in de USA kon maken o.a. dankzij zijn gastfamilie.
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Hij heeft ook geleerd zijn bacheloropleiding te vergelijken met de gelijkaardige opleidingen in het
buitenland door colleges te volgen in de USA en contacten te hebben met medestudenten. Hij heeft
daarbij vastgesteld dat HOWEST zeer hoogstaande opleidingen aanbiedt die door buitenlandse
collega’s echt worden gewaardeerd.
Tijdens zijn opleiding in de USA waardeerde hij in het bijzonder de actieve pedagogische aanpak
waarbij studenten veel opdrachten krijgen en papers moeten schrijven, PowerPoint presentaties
dienen op te stellen en ze voor te stellen aan medestudenten. Hij waardeerde ook het feit dat hij hulp
kon vragen aan (oudere) medestudenten die als begeleiders of mentors fungeerden.
Besluit
Het lopen van een stage van vijf maanden tijdens het laatste jaar van de bacheloropleiding en de
maanden college aan de Furman universiteit in de USA waren voor Aaron unieke momenten tijdens
dewelke hij ontzettend veel geleerd heeft. De stage en zijn studie zullen een grote invloed hebben op
zijn professionele en studieloopbaan. Ook al werkt hij reeds, hij denkt eraan om verder te studeren via
afstandsonderwijs om zijn skills zo verder uit te breiden.
Al zijn buitenlandse activiteiten hebben zijn kijk op de wereld zeker verruimd. Hij zou andere studenten
zeker aanraden hetzelfde te doen. Hij hoopt dat hij misschien ooit in de USA zal kunnen werken voor
een bepaalde periode.
Hij is altijd bereid informatie te verschaffen aan andere studenten om hen te motiveren gebruik te
maken van dergelijke stages en studieperiodes in het buitenland.
Hij dankt de dienst internationalisering van HOWEST enerzijds en Epos anderzijds voor de hulp bij de
voorbereiding van het verblijf in het buitenland en voor de financiële steun en hoopt dat veel meer
studenten zullen deelnemen aan buitenlandse stagemogelijkheden in het kader van Erasmus+.
Hij hoopt dat er in de voorbereidende fase ook aandacht gaat naar het probleem van de eenzaamheid
waarmee studenten in het buitenland soms te maken hebben vooral als ze helemaal alleen zijn als
buitenlander. Hij hoopt dat een idee zoals “Europese gastgezinnen” zijn ingang kan vinden binnen
Erasmus+ studie- of stageperiodes.

10. SMP Interview Suzanna Monard 02 10 2020
Achtergrond en Voorbereiding
Suzanna Monard studeerde af van de secundaire school en besliste tijdens het schooljaar 2013-2014
een uitwisselingsjaar te doen in de USA met de hulp van de organisatie Education First. Deze
organisatie heeft tot doel jongeren te laten reizen en studeren in het buitenland en hun talen (in
haar geval Engels) te verbeteren. Het was een bijzonder boeiende ervaring die haar motivatie om
talen te studeren aan de universiteit zeker nog heeft versterkt. Dit verblijf werd dankzij haar ouders
gefinancierd.
Na dat jaar studie in de USA behaalde ze het Cambridge Certificate in Advanced English (C1) en
schreef ze zich in 2014 in aan de VUB voor de bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde. Ze behaalde
in 2018 haar diploma van master in het Vertalen. Ze opteerde voor Engels en Spaans als vreemde
talen. Roemeens beheerste ze reeds omdat ze deze taal van thuis had meegekregen aangezien haar
mama Roemeense is. Ook Frans beheerst ze redelijk goed aangezien dit zeer dicht bij het Roemeens
staat als taal.
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Tijdens haar studies aan de VUB nam ze deel aan een Erasmus+ informatievergadering waar ze
informatie ontving over studeren en/of stage lopen in een ander Europees land. Ze kreeg daar alle
praktische informatie over het verkrijgen van beurzen en hoorde er ook getuigenissen van studenten
die aan dergelijke mobiliteit hadden deelgenomen. Ze heeft uiteindelijk als Erasmus+ studente een
SMS-studieperiode gedaan in Spanje tijdens haar derde bachelorjaar. Na haar masteropleiding deed
ze ook nog een Erasmus+ stage.
In de beide gevallen: zowel voor haar als Erasmus + - studieperiode in Lérida als voor haar Erasmus+stage in Stirling kreeg ze hulp van de dienst internationalisering van de VUB bij het in orde brengen
van de administratie voor het verkrijgen van de beurs. Voor de stage na haar opleiding gebeurde dit
langs de VUB in samenwerking met de VLUHR.
Ze was eerst Erasmusstudente SMS aan de universiteit van Lérida (Catalonië/ ES) van september
2016 tot januari 2017. Voor haar studieperiode diende ze een pre-test Spaans af te leggen en op het
einde van haar buitenlandse studieperiode werd een post-test af te leggen om haar vooruitgang op
het vlak van Spaans te bepalen en er was een duidelijke vooruitgang. De universiteit heeft toen
geholpen bij het vinden van logies maar uiteindelijk heeft ze zelf via facebook iets gevonden, door
contact op te nemen met Ichtus/GBU, een internationale Christelijke studentengroep. Ze herinnert
zich niet het exacte bedrag van de beurs die ze toen van Epos kreeg maar ze denkt dat het ongeveer
hetzelfde totaalbedrag (bijna € 1200) was als wat ze kreeg voor de stage in Schotland, terwijl de
stageperiode ruim een maand minder lang was dan haar Erasmusperiode in Spanje. In Schotland is
het leven duurder dan in Spanje, en dus krijg je iets meer per maand. Het was wel een boeiende tijd
waar ze heel veel Spaans bijleerde en kennismaakte met de Catalaanse (en Spaanse) cultuur. Een
echte aanrader en eye-opener voor alle studenten.
Na het succesvol behalen van haar masterdiploma besliste ze een Erasmus+- stage te doen en zocht
ze op Internet bedrijven die voor een dergelijke stage in aanmerking konden komen. Alhoewel ze
eerst naar London wou gaan (omdat haar oom daar woonde), stuitte ze tijdens het solliciteren
toevallig op een bedrijf in Stirling, Schotland, dat ze contacteerde en dat haar ook aannam als
stagiaire. Uiteindelijk was ze blij met Stirling want ze kende London al en wist dat het leven daar zeer
duur is. Het vertaalbedrijf ‘Global Voices’ in Stirling in Schotland UK, waar ze haar stage liep, biedt
internationale vertaal- en tolkdiensten aan. Het was een relatief groot bedrijf met een ongeveer 55
personen: een kleine 40 werknemers en een 15-tal stagiairs.
Voor de stageplaats in Stirling kreeg ze € 435 per maand en in totaal rond de € 1200. Maandelijks
diende ze € 300 te betalen voor een tweepersoonskamer in een flat die ze nog met andere studenten
deelde en die ter beschikking werd gesteld door het bedrijf Global Voices. De totale kost was
aanzienlijk meer dan de beurs en de rest werd bijgepast, gedeeltelijk door haar ouders en ook door
haar persoonlijk spaargeld in de stage te investeren.
Voor haar stage deed ze geen taalvoorbereiding aangezien ze voor haar universitaire studies al het
niveau C1 Advanced op de taalexamens van Cambridge voor Engels had bereikt. In Januari 2020
kreeg ze het Cambridge Certificate of Proficiency in English (C2 - hoogste niveau), twee maanden
nadat ze het Cambridge examen had afgelegd (waarvoor ze een tweetal maanden had gestudeerd).

Activiteiten TIJDENS de stage
Het bedrijf stelde verschillende stagiairs te werk. De stagiairs met een duidelijke taalachtergrond
deden enerzijds revisiewerk maar werden vaak (te) snel opgeleid als project management assistant
en mentor van nieuwe stagiairs die het bedrijf vervoegden. Suzanna zelf werd begeleid door een
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mentor bij het begin van haar stage maar werd op haar beurt ook al snel mentor van andere nieuwe
stagiairs. Dit hield in dat ze managementtaken moest doen in plaats van revisiewerk. Daardoor
diende ze nieuwe vaardigheden van trainer te verwerven. Dit was een plus maar toch vond ze het
spijtig dat ze zelf niet meer echt vertaalwerk kon doen. Bovendien vond ze dat ze te snel een grote
verantwoordelijkheid kreeg zonder voldoende instructie.
Ze apprecieerde het heel fel dat de stagiairs af en toe van de hoofdmanager van het departement
vertaalmanagement een speciaal project kregen wanneer er een urgentie was om er binnen een zeer
korte tijd voor te zorgen dat bepaalde teksten in verschillende talen vertaald werden. Zij diende dan
alles te organiseren binnen het team om extra vertalers te vinden om binnen de gestelde tijd de
opdracht te kunnen uitvoeren. Ze leerde daarbij heel sterk in team samen te werken, het werk op te
splitsen en te verdelen tussen de leden van het team en om samen met alle teamleden de
verantwoordelijkheid te nemen om aan de urgentie het hoofd te bieden. Deze opdrachten waren
prima uitdagingen om de samenwerking tussen de leden van het team te verbeteren.
Tijdens haar stageperiode heeft ze ook kennis gemaakt met Schotland tijdens verschillende
uitstappen die georganiseerd werden door enkele stagiairs die ook in haar bedrijf werkten. Dat
waren hoofdzakelijk Italianen, Grieken, Ieren en ook Franstalige Belgen. Die uitstappen o.a. naar de
Highlands en naar enkele Lochs waren een unieke kans om kennis te maken met de Schotse cultuur
en het Schotse leven. Ook de gastronomie leerden ze kennen en ze proefde er onder andere van de
gekende Haggis (een vleesgerecht van schapenhart, -maag, -long en -lever), geserveerd met 'neeps
and tatties' of koolraap en aardappelpuree. Ze genoot ook van de schotse ‘scones’ of broodjeskoekjes en van ‘fish and chips’.
Suzanna had in het begin van haar stage contact opgenomen met een vrije evangelische
kerkgemeenschap die een kerk had vlak bij de universiteit en vlakbij haar bedrijf. Op zondag kwamen
daar heel wat studenten langs en de pastor had de gewoonte hen een lunch aan te bieden. Dit waren
zeer aangename momenten om andere jongeren te ontmoeten, samen te eten en te praten.
Dankzij deze kerkgemeenschap kwam ze ook in contact met een vrouwelijke Bijbelgroep die elke
dinsdag samenkwam en waar ze aan deelnam om samen te eten en dan te praten. Dat was een
uitstekende gelegenheid om beter met de lokale bevolking kennis te maken en van gedachten te
kunnen wisselen over diverse relevante thema’s. Suzanna had tijdens haar stage contacten met heel
wat Schotten maar ook heel wat jongeren en studenten zoals Ieren, Italianen en Chinezen wat haar
kennissenkring zeer verruimde.
Tijdens haar stage heeft ze ook Edinburgh bezocht met een neef die daar woonde. Op het einde van
haar stageperiode zijn haar ouders langs geweest en hebben ze als afsluiting allemaal samen nog een
reis gemaakt door Schotland.
Persoonlijk vond ze dat de kwaliteit van het revisiewerk niet altijd zo goed was omdat alles meestal
zeer snel diende te gebeuren en er geen tijd genoeg was om kwaliteit te garanderen en vragen terug
te koppelen naar de vertalers. Op dat vlak is de stage toch wat tegengevallen ook al heeft ze
natuurlijk haar Engels nog heel wat verbeterd en verschillende professionele en persoonlijke
competenties verder ontwikkeld zoals verder zal blijken in dit verslag.

Activiteiten op het einde van en NA de stage
Suzanna werd geëvalueerd op het einde van haar stage door het diensthoofd van het bedrijf.
Halfweg haar stage had ze reeds een checklist die meegegeven was door de VLUHR laten invullen
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door haar diensthoofd. Bij het begin van haar stage had ze ook een bewijs moeten sturen naar de
VLUHR dat ondertekend was door het bedrijf en dat bevestigde dat ze er stage liep. Op het einde van
de stage diende ze de Europese vragenlijst in te vullen die elke Erasmus+- student invult.
Ze herinnert zich niet of haar stage wordt vermeld op haar diplomasupplement. Ze is niet zeker dat
ze aan de universiteit achteraf heeft gevraagd om die vermelding toe te voegen aan haar
diplomasupplement.
Na haar stage heeft ze bij haar terugkomst In België onmiddellijk werk gezocht maar dat vlotte niet
zo goed. Ze heeft hulp gezocht bij de VDAB en heeft speciale sessies gevolg om beter te kunnen
solliciteren maar het was inderdaad niet gemakkelijk een baan te vinden als vertaler of om met haar
talenkennis aan de slag te gaan.
Toch bleef ze niet bij de pakken zitten. Ze heeft in juli 2019 gewerkt als vrijwilligster tijdens een
zomerkamp om het Engels van Roemeense kinderen te verbeteren. Ze werd ook geselecteerd door
de VZW Teach for Belgium die zich inzet om de kansen voor beter onderwijs voor bepaalde groepen
kinderen (zoals OKAN-kinderen) te verhogen en door pas afgestudeerden en professionals te vormen
tot inspirerende leraren in vakken waarvoor er een lerarentekort is (wiskunde, wetenschappen,
Frans, Engels, Nederlands enz.). Ze werd in augustus 2019 door Teach for Belgium opgeleid om aan
kansarme kinderen les te geven en liep twee weken stage op een Antwerpse zomerschool voor
OKAN-leerlingen. Vervolgens stapte ze in het onderwijs als leerkracht Nederlands-Engels in een
school in Brussel waar een groot lerarentekort is. Na een maand bleek het lesgeven persoonlijk te
zwaar op haar te wegen waardoor ze haar ontslag moest indienen.
Sinds januari 2020 werkt ze deeltijds voor de VZW Continental European Division of the International
Association for Dental Research (CED-IADR), dat verbonden is aan het departement tandheelkunde
van de UZ Leuven en als doel heeft om onderzoek in de mondgezondheid op internationaal vlak bij
studenten en jonge onderzoekers te promoten door middel van congressen, competities en andere
activiteiten. Ze heeft daar een administratieve (marketing en communicatie) opdracht van 19 uur.
Ze is nu ook een cursus aan het volgen bij het Agentschap voor inburgering en Integratie (van de
Vlaamse Overheid) om erkend te worden als sociaal vertaler of tolk. Ze is terecht van oordeel dat
haar ruime talenkennis en mensenkennis daar van groot nut zullen kunnen zijn. Een groot deel van
de lessen verlopen online met Zoom (gezien de coronacrisis) en soms zijn er ook lessen waarop ze
fysiek aanwezig dient te zijn.
Ze hoopt in de toekomst verder nog een bijkomende juridische bijscholing te volgen om beëdigd
vertaler te worden. Ze is reeds opgenomen in het Vlaamse register van officieel-erkende beëdigde
vertalers. Deze erkenning zal definitief worden als ze de juridische bijscholing binnen de twee jaar
kan voltooien.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Suzanna benadrukte sterk dat zij heel wat professionele en persoonlijke competenties en
vaardigheden heeft verbeterd dankzij haar stage van bijna vier maanden bij het Schotse bedrijf Global
Voices in Stirling. Ze voegt eraan toe dat haar vroegere Erasmusstudieperiode daarvoor ook belangrijk
was.
Suzanna denkt dat door haar stage de meeste competenties aangehaald in de lijst die werd
toegestuurd voor het interview, positief beïnvloed werden. Zij zegt dat ze heel blij is dat ze zowel een
Erasmusstudieperiode als een Erasmusstage heeft kunnen doen in het buitenland en dat beide zeer
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complementair zijn. De twee hebben voordelen die zonder enige twijfel haar professionele loopbaan
en ook eventueel haar verdere studies zullen beïnvloeden.
Haar linguïstische competenties in het Engels zijn heel fel verbeterd dank zij haar jaar in de USA en
haar stage in Stirling. Ze heeft er ook aan gedacht haar kennis te laten testen door aan de Cambridge
C2 Proficiency of English test (het hoogste niveau) deel te nemen en ze heeft die ook met succes
afgelegd. Haar Spaans was ook sterk verbeterd door haar SMS aan de universiteit van Lérida.
Zij heeft ook haar tijdmanagement en haar zin voor organisatie verder ontwikkeld: twee
eigenschappen die van groot belang zullen zijn in elke toekomstige baan.
Door haar stage in het buitenland heeft ze duidelijk haar probleemoplossende vaardigheden
verbeterd. Tijdens een lange stage in het buitenland moet men niet alleen persoonlijke problemen
maar ook problemen binnen de stageopdracht oplossen. De projectopdrachten waar de tijd beperkt
was om een opdracht voor een klant uit te voeren hebben deze vaardigheid zeker verbeterd. Zoals
vermeld hebben die speciale projectopdrachten ook bijgedragen tot het versterken van haar
vaardigheid voor teamwerk.
Zij heeft geleerd flexibel te reageren op veranderingen en zich gemakkelijker aan te passen aan nieuwe
situaties die zich in haar persoonlijk leven of haar beroepsleven voordoen.
Ze heeft duidelijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor andere stagiairs aangezien ze na korte
tijd de mentor werd van nieuwe stagiairs die in het vertaalbureau toekwamen. Dit heeft ook
bijgedragen tot het versterken van haar zelfvertrouwen en haar motivatie. Als mentor heeft ze
managementcapaciteiten ontwikkeld die ze voordien waarschijnlijk niet had.
De contacten met de lokale vrije evangelische kerkgemeenschap en met de andere studenten of
dames die ze daar op zondag of dinsdag heeft ontmoet hebben duidelijk bijgedragen tot het uitbouwen
van een netwerk in de lokale gemeenschap die haar stageperiode ook buiten haar bedrijf heeft verrijkt.
Deze ontmoetingen hebben haar zeker persoonlijk verrijkt en ook haar kennis van het Engels positief
beïnvloed.
Ze heeft duidelijk kennis gemaakt met de cultuur van Schotland in de brede zin van het woord door de
vele lokale contacten en door de vele bezoeken die ze heeft gebracht aan verschillende mooie delen
(natuur) en steden van Schotland. Ze heeft ook kennis gemakt met de typische gastronomie ter
plaatse.
Ze vindt het wel spijtig dat ze tijdens haar stage niet meer specifiek vertaalwerk heeft kunnen doen.
Op dat vlak was haar stage ietwat een teleurstelling.
Besluit
Het lopen van een stage van vier maanden na haar masteropleiding aan de VUB waren voor Suzanna
een unieke ervaring met heel veel rijke leermomenten. De stage in Schotland en haar studieverblijf in
Spanje zullen een grote invloed hebben op haar professionele carrière en eventueel haar verdere
studieloopbaan. Al haar buitenlandse activiteiten hebben haar kijk op de wereld zeker verruimd. Zij zal
ongetwijfeld andere studenten aanraden hetzelfde te doen. Zoals de meeste van de geïnterviewde
studenten is ze altijd bereid informatie te verschaffen aan andere studenten om hen te motiveren
gebruik te maken van dergelijke stages en studieperiodes in het buitenland.
Ze dankt de dienst internationalisering van de VUB en de collega’s van de VLUHR voor de hulp bij de
voorbereiding van het verblijf in het buitenland en voor de financiële steun. Ze hoopt dat studenten
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meer hulp krijgen bij het zoeken van een gedegen stageplaats. Een lijst van interessante stageplaatsen
zou daarbij ongetwijfeld nuttig zijn.

11. SMP Interview Pascale Berghmans 08 10 2020
Achtergrond en Voorbereiding
Pascale Berghmans begon haar studiecarrière in de jaren 90 en behaalde haar diploma master
Vertalen tijdens dewelke ze vooral het Portugees studeerde. Van oktober 93 tot februari 1994 was ze
SMS Erasmusstudent in Portugal en studeerde ze er Spaans en Duits aan de Universiteit van
Coimbra. Het was een unieke en boeiende ervaring en de opgedane vaardigheden hebben invloed
gehad op haar gehele loopbaan.
Van 1995 tot 2018 heeft ze verschillende managementfuncties ( klantendienst, supply chain enz.)
gehad in internationale bedrijven. Eerst werkte ze tien jaar op de luchthaven waar ze vooral haar
talen diende te gebruiken. Daarna werkte ze meer dan 10 jaar als leidinggevende in internationale
bedrijven in de logistiek, de automobielsector en de micro-elektronica. Na een actieve carrière van
ongeveer 25 jaar was ze op de bedrijfswereld uitgekeken en had ze vooral interesse voor gezonde
voeding. Daarom begon ze aan een nieuwe studieperiode in voedings- en dieetkunde en liep ze in
het kader van deze studie een Erasmus+- stage.
Het is boeiend te zien hoe volwassenen met een universitair diploma (en een Erasmuservaring 25
jaar eerder) en veel werkervaring beslissen om een carrièreswitch te maken en dan binnen die
studie terug een Erasmus+- stage in het buitenland kunnen lopen. Zo draagt de Erasmus+-mobiliteit
zeker sterk bij tot het bevorderen van Levenslang Leren. Pascale had Educonsult gecontacteerd om
te vragen of een interview met haar wel nuttig kon zijn…en dat was het uiteraard. Haar verhaal kan
ook een uitnodiging zijn voor andere studenten of ‘lerenden’ om een Erasmus+-mobiliteit in hun
levenslang leren in te bouwen.
Na 25 jaar zeer actief bezig te zijn dacht ze al een tijdje aan een carrière-switch naar een ander
domein waar ze veel interesse voor heeft nl. alles wat met gezonde voeding en dieet te maken heeft.
Daarom besliste ze om een bachelor in Voeding en Dieetkunde te gaan volgen aan de Thomas More
Kempen Hogeschool waar ze studeerde tussen 2015 en 2019 . Tijdens deze studie heeft ze een
Erasmus+- stage van twee maanden gelopen in oktober -november 2018 in een groot ziekenhuis in
Lissabon. Ze studeerde af in januari 2019. Ze kon daar ook haar kennis van Portugees weer nuttig
gebruiken.
Na haar bachelorsstudie aan Thomas More is ze eerst verder gaan studeren en daarna parttime
beginnen werken in een paramedische praktijk waar zij als diëtiste vooral werkt met nier- en
kankerpatiënten. Ze heeft eveneens een postgraduaat nefro-diëtetiek gevolgd aan HAN Nijmegen,
een postgraduaat onco-diëtetiek aan UCLL Leuven en sportvoeding opnieuw aan HAN (University of
Applied Sciences) in Nijmegen. Daarna ook nog een opleiding tabakologie aan VRGT (Vlaamse
Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) in Brussel. Tenslotte deed
ze in december 2019 en begin januari 2020 nog enkele weken vervolgstage in een Belgisch
ziekenhuis.
In september 2019 startte ze een Engelse online master Voedings-epidemiologie en
volksgezondheid aan de Universiteit van Wageningen (NL). Dit is een 3-jarige deeltijds masterstudie
met een werkdruk van ongeveer 20 uur per week zodat studenten werk en studie kunnen
combineren. Na de eerste twee jaar studie is er nog een stage- en masterproefovereenkomst van 1
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of 2 jaar. Ze hoopt deze nieuwe Europese stage (vanuit de NL universiteit naar België) te kunnen
lopen bij Sciensano of aan een universitair ziekenhuis. Een voorbeeld van leven lang leren!
Wat haar laatste Erasmus+ stage in Lissabon in Portugal betreft in 2018 heeft ze van de dienst
internationalisering van Thomas More Kempen algemene informatie gekregen over de
mogelijkheden van een Erasmus+-mobiliteit. Aangezien de bachelor voeding en dieet opleidt tot een
wettelijk erkend beroep dient de stage duidelijk aan bepaalde vereisten te beantwoorden. De
stageplaats in het buitenland wordt door de opleidingsverantwoordelijke bepaald; de student kan
dus zelf de stageplaats niet kiezen.
De opleiding heeft afspraken gemaakt met andere instellingen voor hoger onderwijs in Europa die
dan voor concrete aangepaste stages zorgen. In het geval van Pascale werd het een ‘klinische’ stage
in een groot ziekenhuis in Lissabon waarmee de hogeschool in Lissabon samenwerkt.
De praktische en administratieve elementen van haar stage verliepen vlot. Ze kreeg een beurs van
ongeveer € 770 voor de twee maanden. De beurs dekte juist de prijs voor de kamer van € 350 per
maand; het centrum van Lissabon is toch wel duur
Wat haar logies betreft heeft ze zelf een kamer gevonden langs een Internetplatform aanbevolen
door/voor buitenlandse studenten (Uniplaces). De hogeschool in Lissabon gaf studenten informatie
over de veilige buurten om een kamer te huren. Dit heeft haar in staat gesteld een kamer te vinden
in een goede buurt, tussen de stageplaats en de hogeschool, net buiten het stadscentrum . Ze heeft
ook gekozen voor een logies met verschillende kamers waarbij de keuken gedeeld werd. Dit was
een gelegenheid om elke dag toch enkele van de andere gasten die daar verbleven te ontmoeten. Ze
hoefde geen taalvoorbereiding aangezien ze, zoals eerder vermeld, begin jaren 90 een master
Vertalen had behaald waarbinnen ze ook aan de universiteit van Coimbra Erasmusstudent was
geweest.
Ze heeft niet deelgenomen aan een welkomstevenement voor Erasmusstudenten aangezien ze de
week na dit evenement is toegekomen. Ze had soms contacten met andere studenten maar had
niet echt de behoefte om heel veel op stap te gaan met (jonge) Erasmusstudenten die er toch wel
een andere levensstijl op nahielden. Het leeftijdsverschil tussen jongere en oudere studenten
vergemakkelijkte het contact niet. Tijdens haar stage is ze twee keer naar België gevlogen met een
goedkoop ticket en één weekend is haar partner naar Lissabon gekomen.
Activiteiten TIJDENS de stage
Het bepalen van de inhoudelijke kant van haar stage heeft wel heeft wat problemen gekend. In feite
was er duidelijk een stagementor aangesteld binnen de Hogeschool Thomas More, één binnen het
ziekenhuis en één binnen de hogeronderwijsinstelling in Lissabon.
Volgens het LA Learning Agreement en de stageovereenkomst diende ze elke dag in het ziekenhuis
aanwezig te zijn en er klinisch werk te verrichten maar uiteindelijk kwam daar niet veel van in huis en
duurde het bijna tot op het einde van de stage voor dat wat duidelijker omschreven werd. De
stagetaken waren dus niet goed omschreven of afgesproken
Gelukkig heeft Pascale zelf het initiatief genomen om veel patiënten te zien met bepaalde
afwijkingen zoals met slik- en kauwproblemen, met voedingssondes en zelfs patiënten met
hersenafwijkingen. Ze heeft ook kunnen deelnemen aan consultaties van patiënten als observator.
Het feit dat ze zeer vlot Portugees spreekt heeft die vele contacten wel vergemakkelijkt en heeft haar
in staat gesteld beter informatie in te winnen.
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Op een gegeven ogenblik heeft een verantwoordelijke van het ziekenhuis een file overgemaakt met
data over voedings- en dieetproblemen van verschillende soorten patiënten met de boodschap “kijk
eens wat je daarmee kan doen”. Pascale is inderdaad met die gegevens aan de slag gegaan en heeft
op basis daarvan een rapport opgesteld waarin ze probeerde verbanden te leggen tussen de ziektes
van patiënten en hun voedingsgewoontes.
Ze heeft verder studiewerk gedaan in de bibliotheek i.v.m. ander onderzoek rond dezelfde
problematiek om haar analyse van de verwerkte gegevens te ondersteunen. Ze heeft tijdens haar
activiteiten ook de eetpatronen in België en Portugal vergeleken en ze heeft ook nagegaan in
welke mate het Portugese eetpatroon nog wel “Mediterraan” is.
Ze heeft dus tijdens haar stage veel studiewerk en onderzoek gedaan dat resulteerde in een
degelijke studie die de verantwoordelijke prof zou gebruiken voor een presentatie op een congres.
Maar ook daar was weer iets misgelopen. Na het overmaken van haar eindrapport met de analyse
van de data heeft ze geen enkele feedback gekregen en men heeft haar niet laten weten of de prof
de waardevolle gegevens ooit heeft gebruikt. Op het einde van de stage was er een
evaluatiegesprek zowel in de hogeschool in Lissabon (mentor daar had vooraf afgestemd met mentor
ziekenhuis) als aan de Thomas More Kempen Hogeschool.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Tijdens de stage was overeengekomen met de stagementoren dat het onderzoeksrapport van
Pascale zou gebruikt worden als stageverslag dat geïntegreerd werd in de eindevaluatie van haar
opleiding. Bij haar terugkeer in Geel heeft Pascale een evaluatiegesprek gehad met de mentor van
de hogeschool. Pascale heeft daarbij duidelijk gesteld dat de inhoud van de stage helemaal niet
afgestemd was op de inhoudelijke kant van de bacheloropleiding. Het was volgens Pascale zeker
geen stage voor een jonge (20 jarige ) student zonder enige werkervaring. Zij heeft de stagementor
in Geel dan ook aangeraden betere afspraken te maken met de mentoren in Lissabon of geen
onervaren studenten daarheen te sturen.
Dankzij het feit dat Pascale heel veel professionele ervaring en competenties had en bovendien het
Portugees beheerst, is ze er toch in geslaagd een zeer zinvolle invulling aan haar stage te geven die
ook nuttig zal zijn voor haar masterstudies aan de Universiteit van Wageningen.
Niettegenstaande de vele stages of ervaringen met ziekenhuizen heeft Pascale toch beslist in de
toekomst niet te gaan werken als diëtiste en / of voedingsepidemioloog in een ziekenhuis. Ze hoopt
verder te werken in het kader van een praktijk , als zelfstandige, waar ze nu reeds werkt en waar ze
patiënten op vlak van voeding, dieet en dergelijke kan adviseren en helpen. Binnen haar huidige
activiteiten geeft ze als tabakologe ook raad aan patiënten die ze begeleidt bij het stoppen met
roken.
Impact op de competenties, op de verdere studies en op de professionele loopbaan
Pascale benadrukt dat ze de meeste, zo niet alle, professionele en persoonlijke competenties en
vaardigheden waarnaar verwezen werd in de lijst die tijdens het interview werd gebruikt, reeds
verworven had op een hoog of zeer hoog niveau. Na meer dan 25 jaar verantwoordelijkheid in
managementfuncties in meerdere bedrijven zijn al die competenties en vaardigheden zeker verworven
anders had ze die leidinggevende functies niet aangekund.
Ze heeft veel van die competenties kunnen gebruiken om haar stage in het ziekenhuis die helemaal
niet duidelijk omschreven was, op een zinvolle en leerrijke manier in te vullen. Haar
probleemoplossende competenties waren bijzonder nuttig in dit geval. Zij heeft tijdens haar stage
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zeer flexibel gereageerd op de uitdagingen i.v.m. de inhoud van haar stage en heeft deze moeilijke
situatie te baat genomen om toch een nieuwe leerervaring voor zich uit te bouwen die nuttig zal zijn
voor haar verdere studies en haar nieuw beroep als voedingsepidemioloog en diëtiste.
Ze heeft zich tijdens haar stage in Lissabon op creatieve wijze aangepast aan de nieuwe situaties die
zich in haar studies hebben voorgedaan. Dankzij het onderzoekswerk dat ze verricht heeft in Lissabon
heeft ze meer de smaak te pakken gekregen om nog meer aan onderzoek doen en vooral om
onderzoek op te zetten dat gestoeld zal zijn op de dagdagelijkse ervaringen die ze in haar praktijk nu
meemaakt en zal meemaken in de toekomst. Een voorbeeld van action research.
Ze hoopt dus in haar verdere loopbaan haar praktische taak bij het helpen van patiënten te
onderbouwen met resultaten van onderzoek dat ze zelf zal opzetten Praktijkgericht onderzoek is een
belangrijke motor om te blijven streven naar continue kwaliteitsverbetering bij het uitoefenen van
een beroep. Dit is zonder enige twijfel van belang in paramedische en sociale beroepen.
Haar motivatie om te slagen in haar verdere masterstudie aan de Universiteit van Wageningen is zeer
zeker door de laatste buitenlandse stage versterkt.
Terugblikkend op haar voorbije studies in de jaren 90 en haar Erasmusstudieperiode in Portugal en
haar voorbije carrière in het bedrijfsleven benadrukt ze dat haar buitenlandse studies een bijzonder
en uniek moment geweest zijn zoals dat voor de meeste Erasmusstudenten is. Het heeft haar kijk op
wereld verruimt en verdiept.
Besluit
Het lopen van een stage van twee maanden tijdens haar bacheloropleiding Voeding en Dieet was
niettegenstaande de inhoudelijke problemen die zich hebben voorgedaan toch een unieke
leerervaring met heel veel rijke leermomenten. De stage heeft zonder enige twijfel haar motivatie voor
verdere studie met een masteropleiding in Wageningen en nog meer onderzoek rond haar nieuw
beroep verder aangescherpt.
Ze dankt de dienst internationalisering van de Thomas More Kempen hogeschool voor de hulp bij de
organisatie van haar stage in het buitenland en Epos voor financiële steun. Ze hoopt dat in de toekomst
de inhoudelijke afspraken voor dergelijke stages die worden georganiseerd met dit ziekenhuis in
Lissabon vroeger en beter worden vastgelegd en opgevolgd.

12. SMP Interview Senne Seneca 12 10 2020
Achtergrond en voorbereiding
Senne Seneca behaalde in 2016 zijn masterdiploma Biomedische Wetenschappen – afstudeerrichting
Bio-elektronica en Nanotechnologie - met de hoogste onderscheiding aan de Universiteit Hasselt. In
december 2017 ontving hij een prestigieuze SB PhD Fellowship van het Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek Vlaanderen (FWO). Hij is verbonden aan de Universiteit Hasselt binnen de
Nanobiophysics and Soft Matter Interfaces onderzoeksgroep van het Instituut voor
Materiaalonderzoek (IMO-IMOMEC). Zijn onderzoek richt zich op het gebruik van multifunctionele
nanodragers voor vooruitgang in celtherapie en regeneratieve geneeskunde. Hij is waarnemend
voorzitter van de alumnivereniging voor biomedische wetenschappen van de UHasselt, BIOMEA en
ambassadeur van het BCF Career Event België.
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Tijdens zijn studies werd Senne Seneca echt gefascineerd door fundamenteel onderzoek en door de
“schoonheid” van het translationeel biomedisch onderzoek zoals hij het zelf verwoordt. Het is dan
ook zijn betrachting om zoveel mogelijk tijd en studie in fundamenteel onderzoek te kunnen
investeren om met dit onderzoek bij te dragen tot een betere maatschappij. Zijn interesse voor het
fundamenteel onderzoek en voor academische mobiliteit verwoordt hij zelf met een zin van de
Franse schrijven Marcel Proust : 'Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux'. 'De echte ontdekkingsreis bestaat niet in het
zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het hebben van nieuwe ogen'.
Een van de fascinerende elementen binnen het translationeel biomedisch onderzoek is namelijk het
multidisciplinaire karakter, de manier waarop nieuwe inzichten verkregen worden op het grensvlak
van verschillende disciplines en door het samenbrengen van wetenschappers met verscheidene
wetenschappelijke achtergrond. Mobiliteit leert je ook met nieuwe ogen naar wetenschappelijk
onderzoek te kijken door samenwerking met buitenlandse collega’s.
Reeds vroeg tijdens zijn studies hoger onderwijs had hij informatie ingewonnen over studie – en
stagemogelijkheden in het kader van het Erasmusprogramma. Eerst dacht hij eraan een
studieperiode in het buitenland te doen in zijn 3e bachelor jaar aan de UHasselt maar hij kreeg toen
reeds de kans onderzoek te doen aan het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) dat fysici en
chemici verenigt die actief zijn in het domein van de materialen. IMO heeft een nauwe
samenwerking met het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) in Leuven. De
kerncompetentie van IMO is ook een van de grote interesses van Senne Seneca namelijk de
ontwikkeling en karakterisering van nieuwe materialen die gebruikt kunnen worden voor
toepassingen in de bio-elektronica en de nanotechnologie. Later deed hij ook nog een stage van 10
weken, weer in Vlaanderen, rond biotechnologie en nanotechnologie.
In zijn 2e master kreeg hij de unieke kans om een Erasmus+- stage te doen aan het Max
Planckinstituut in Mainz. Het is een bijzondere wetenschappelijke uitdaging om een stage te kunnen
lopen aan dit befaamde instituut – waarvan de kerncompetentie zich bevindt in de polymeerchemie,
en dus niet de biomedische wetenschappen - maar de promotor van zijn masterthesis bracht Senne
Seneca zelf in contact met het Max Planckinstituut en na verscheidene interviews werd hij daar voor
een stage van 5 maanden aanvaard. In het selectieproces werd rekening gehouden met zijn
intrinsieke motivatie en met de kwaliteit van zijn uniek academische parcours aan de universiteit van
Hasselt.
Voor zijn stage werd een Learning Agreement opgesteld dat duidelijk aansloot bij zijn
wetenschappelijke opleiding in zijn de 2e masterjaar. De LA deed ook dienst als een soort
stageovereenkomst.
Wat de administratieve en financiële kant van de Erasmus+-stage betreft verliep alles vlot. De
secretaresse van de directeur van het Max Planckinstituut zorgde ervoor dat alle documenten
werden ingevuld en ingediend. Senne kreeg een beurs van € 385 per maand gedurende de 5
maanden stage. Dit volstond om de huur van zijn kamer te betalen. De rest van de kosten van het
verblijf werden graag door zijn ouders betaald als een investering in zijn toekomst. Gedurende het
interview heeft Senne meermaals aangehaald dat hij bijzonder dankbaar is voor de kansen die hem
geboden zijn.
Hij heeft geen speciale taalvoorbereiding gevolgd voor Duits. Enerzijds omdat hij zich zeer goed
behelpt in het Duits en anderzijds omdat de voertaal binnen dit onderzoeksinstituut het Engels is dat
hij goed beheerst. Gezien hij dichtbij de Duitse grens woont hebben zijn familie en hijzelf altijd veel
voeling gehad met de Duitse cultuur.
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Hij kreeg, zoals hierboven vermeld, na zijn masterstudies een SB PhD Fellowshipbeurs van het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) op basis van een project dat hijzelf had opgesteld en
uitgeschreven. Zijn doctoraat doet hij aan de Universiteit Hasselt binnen de onderzoeksgroep
Nanobiophysics and Soft Matter Interfaces van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMOIMOMEC). Zijn onderzoek richt zich op het gebruik van multifunctionele nano-dragers die kunnen
bijdragen tot de vooruitgang in de celtherapie en de regeneratieve geneeskunde. Zijn
doctoraatstudies lopen van 2017 tot en met 2020.
Senne is op dit ogenblik eveneens voorzitter van de Alumnivereniging BIOMEA van de Universiteit
Hasselt. Een van de hoofddoelstellingen van BIOMEA is contacten te behouden met afgestudeerde
studenten die in het bedrijfsleven actief zijn om na te gaan welke academische vaardigheden het
uitvoeren van hun professionele activiteiten ondersteunen en welke nieuwe vaardigheden ze dienen
te verwerven in de loop van hun professionele carrière. Zo hoopt BIOMEA een hechtere
samenwerking te bewerkstelligen tussen de universiteit en de bedrijfswereld die beide actoren ten
goede komt. De vereniging – hoewel ze nog in haar kinderschoenen staat – tracht tevens bij te
dragen tot het uitbouwen van een sterk netwerk tussen academische instituten en biotechbedrijven. Een dergelijk netwerk kan zeer zeker ook een bijdrage leveren tot de regionale
economische ontwikkeling waarbij naast Hasselt ook steden zoals Luik, Maastricht en Aken
betrokken zijn. Het kan ook interregionale mobiliteit bevorderen.
Activiteiten TIJDENS zijn stage
In zijn 2de masterjaar (2015-2016) diende hij nog een stage van in totaal acht maanden te doen.
Uiteindelijk heeft hij de kans gehad binnen die periode van 8 maanden zijn stage af te werken op
twee instituten. Een stage van 3 maanden aan het hierboven vermelde IMO-Instituut voor
Materiaalonderzoek aan de UHasselt en een tweede stage, een Erasmus+- stage, aan het
gerenommeerde Max Planck Institute for Polymer Research (MPI-P) in Mainz dat behoort tot de
toponderzoekscentra op het gebied van polymeerwetenschappen wereldwijd met de focus op de
zachte materialen en macro-moleculaire materialen. Het bood hem de ideale omstandigheden om
uitmuntend onderzoek te doen op het raakvlak van polymeerchemie en biomedische toepassingen.
Het combineert immers alle nodige gespecialiseerde expertise - van het creatieve ontwerp van
nieuwe materialen, van hun synthese in het laboratorium tot hun fysieke karakterisering, evenals het
theoretisch begrip van polymeerkenmerken.
De stage was een onderdeel van zijn studie "bio-elektronica en nanotechnologie"en hij kon dus zijn
masterscriptie gedurende 5 maanden uitvoeren aan het Max Planck Institute for Polymer Research,
waarbij hij zijn vaardigheden als gemotiveerde wetenschapper versterkte in een omgeving met
wetenschappelijke ervaring en excellentie op het gebied van de nanowetenschap.
Dit was voor Senne een unieke kans aangezien hij bijzondere interesse heeft en onderzoek doet in
verband met de eiwitcorona. Enkele jaren geleden werd aangetoond dat de eiwitcorona – die zich
vormt wanneer een nanodeeltje zich in een fysiologische omgeving bevindt – een belangrijke invloed
heeft op de gecontroleerde afgifte van medicatie naar kankercellen door middel van nanodeeltjes,
De onderzoeksgroep van professor Landfester heeft een bevoorrechte positie ingenomen om de
fundamentele principes achter het ontstaan – maar ook het gebruik maken– van de eiwitcorona in
kaart te brengen.
Tijdens zijn stage aan het Max Planckinstituut werd hij begeleid door een mentor-onderzoeker. Voor
zijn vertrek waren samen met hem en de begeleidende onderzoeker duidelijke afspraken gemaakt
over de inhoudelijke kant van het onderzoek en de controle die achteraf zou gebeuren op de
verworven kennis en inzichten tijdens de stage. Op het einde van zijn stage diende Senne Seneca in
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Mainz een algemene presentatie te geven voor een jury tijdens dewelke hij de vorderingen van zijn
onderzoek aan hen diende voor te stellen. De jury reageerde zeer positief op deze voorstelling.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Na zijn stageperiode aan het Max Planckinstituut in Mainz werd hem de mogelijkheid aangebonden
om een doctoraat uit te voeren aan dit instituut. Dit vond hij een belangrijke waardemeter – naast
het publiceren van een onderzoeksartikel - voor de appreciatie van zijn onderzoekswerk dat hij
gedurende de vijf maanden stage daar had uitgevoerd. Aangezien hij echter reeds een project voor
een FWO beurs had aangevraagd – hetgeen Senne heeft toegelaten om een eigen project volledig uit
te schrijven en naar zijn hand te zetten - is hij niet op het aanbod van het Max Planckinstituut
ingegaan. Even heeft hij eraan gedacht een Joint PHD van te maken (UHasselt en Max
Planckinstituut) maar aangezien professor Landfester geen affiliaties heeft met een Vlaamse
onderzoeksinstelling behoorde deze optie niet tot de mogelijkheden. Wel, is hij ervan overtuigd dat
zijn stage aan het Max Planck Instute for Polymer Research zijn kansen op het verkrijgen van een
gerenommeerde FWO beurs heeft verhoogd. Senne is op dit moment visiting graduate researcher
aan het Max Planck Institute for Medical Research in Heidelberg, in het departement van de
cellulaire biofysica, en onderhoudt ook nog steeds een goed contact met de onderzoeksgroep
verbonden aan het Max Planck Institute for Polymer Research in Mainz.
Tijdens het interview maakte Senne enkele nabeschouwingen over de buitenlandse stage die hij
persoonlijk een echte unieke kans vond om aan zijn eindwerk te werken aan zo een bekend instituut
met toponderzoekers.
Volgens Senne zijn er drie belangrijke elementen die de grondslag kunnen vormen voor een stage:
ten eerste de intrinsieke motivatie van de stagiair; in zijn geval is dit voor hem het belangrijkste. Zijn
intrinsieke motivatie was zeer groot aangezien hij kwalitatief hoogstaand onderzoekswerk wilde
uitvoeren wat zeker het geval was aan het Max Planckinstituut in Mainz. Hij hoopte ook onderzoek te
kunnen doen in een omgeving die over hoogtechnologische middelen beschikte om dergelijk
onderzoek uit te voeren en dat was ook zeker het geval.
Ten tweede wou hij deel kunnen uitmaken van een sterk onderzoeksteam waarbinnen kritisch en
analytisch onderzoek vereist wordt; wat ook hier zeker het geval was. Hij hoopte dat de contacten
met dat onderzoeksteam zouden kunnen voortduren en dat is ook het geval. Het is overduidelijk dat
hij aan kritisch en analytisch denken heeft bijgewonnen gedurende zijn stage in een
onderzoeksomgeving die tracht fundamentele principes te ontrafelen met behulp van exacte
wetenschappen en materiaalwetenschappen.
Ten derde is voor sommige studenten ook het “exotische” element van een buitenlandse stage een
belangrijke beweegreden. Exotisch kan hier verwijzen naar een tropisch gebied waarbij men wordt
ondergedompeld in een volledig verschillende cultuur dan onze Westerse samenleving. Hierbij wordt
de student zijn/haar creativiteit en flexibiliteit op de proef gesteld om onderzoek te kunnen
uitvoeren in een omgeving waar er misschien technologisch minder om handen is. Volgens Senne ligt
de schoonheid van deze onderzoeksstages in het ontdekken van het “onbekende”. De sprong in het
duister durven wagen, en je volledig laten onderdompelen in de rijke cultuur die vele landen te
bieden hebben. Hoewel dit element soms de indruk kan opwekken dat de insteek in nature minder
gericht is op het aanleren van academische vaardigheden, mag men toch het belang van het
aanleren van zelfredzaamheid, collegialiteit, verwondering en verbroedering niet uit het oog
verliezen. Dat “exotische “ speelde bij hem veel minder of bijna niet mee. De eerste twee redenen
waren duidelijke de grootste drijfveren voor zijn stage. Hij vindt wel dat het kennismaken met de
culturele aspecten van een land ook zeer belangrijk is.
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Senne benadrukt ook dat het belangrijk is om jonge onderzoekers – indien mogelijk, en de data
toereikend zijn - te wijzen op het nut van het aanvragen van en het nemen van patenten op
onderzoekresultaten. Het feit dat een jonge onderzoeker kan uitgenodigd of aangespoord worden
een patent te nemen op de resultaten van zijn of haar onderzoek bewijst aan deze onderzoeker de
directe – vatbare - relevantie en het nut van de onderzoeksactiviteiten. Hij onderstreept het belang
van het aanvragen van patenten gezien jonge onderzoekers heden ten dage meer geïnteresseerd zijn
in het opstarten van kleine spin-offs.
Hij voegt er ook aan toe dat jonge onderzoekers de band dienen te zien tussen fundamenteel
onderzoek, toegepast onderzoek en serendipity-based research. Dit laatste is onderzoek waarbij
toevallig als gevolg van het onderzoek iets anders of iets wat niet gepland is uit het onderzoek
resulteert. Senne vindt dat er geen duidelijke lijn getrokken kan worden tussen fundamenteel en
toegepast onderzoek. Toepassingen komen voort uit de wortels die aangelegd zijn door het
ontrafelen van fundamentele principes. Denk hierbij aan het beeld van een boom. De stam van de
boom – i.c. de fundamentele kennis – is onontbeerlijk en hoogst noodzakelijk om tot nieuwe
inzichten en applicaties te komen. Het stimuleren van jonge onderzoekers om op zoek te gaan naar
“the fundamental, the foundation”, is dan ook bijzonder belangrijk voor onze samenleving daar ze
direct – of indirect – aanleiding geeft tot nieuwe vondsten.
Zo ook is Senne ervan overtuigd dat mobiliteit altijd leidt tot nieuwe contacten en tijdens de vele
gesprekken met binnenlandse en of buitenlandse contacten komen vaak ideeën voort die aan de
basis kunnen liggen van nieuwe creatieve en baanbrekende projecten.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Senne benadrukt dat een stage in een ander land en in een prestigieus instituut dat vele
buitenlandse onderzoekers ontvangt en laat samenwerken zonder enige twijfel leidt tot het
verwerven van alle persoonlijke en professionele competenties die vermeld staan in de lijst die hij
van de interviewers ontving. Die competenties zijn van bijzonder nut voor de gehele carrière van elke
onderzoeker en ze dragen vaak bij tot het vlot uitbouwen van een goede wetenschappelijke
internationale carrière.
Hij heeft zijn leiderschapskwaliteiten verder aangescherpt in de samenwerking met andere
teamleden in het Max Planckinstituut. Leiderschap is van groot belang bij het verder uitbouwen van
een carrière als onderzoeker, evenals bij het eventueel opzetten van een spin-off bedrijf. Leiderschap
is zeker nodig om anderen binnen je onderzoek of bedrijf te blijven motiveren en begeesteren.
Hij heeft ook tijdens zijn stage in Mainz de Deutsche Grundlichkeit leren begrijpen en waarderen als
een belangrijke eigenschap voor het opbouwen van een onderzoekscarrière en het opzetten van
onderzoeksprojecten. Daarenboven heeft zijn interesse in het fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek aan het Max Planckinstituut voor polymeeronderzoek zijn interesse in translationeel en
transformatief onderzoek verder aangewakkerd. Het is nog steeds zijn ultieme wens om via zijn
fundamentele vondsten, een bedrijf op te richten dat tracht mee te werken aan de maatschappij van
morgen. Gedurende het interview heeft Senne meermaals aangegeven dat hij bijzonder dankbaar is
voor de steun – emotioneel en financieel (via het aanvragen en verkrijgen van FWO en Europese
beurzen) – die hij krijgt.
Hij verwijst ook nog naar het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van elke
stagiair. Een onderzoeker moet in het buitenland kwalitatief onderzoekswerk verrichten enerzijds
maar hij moet anderzijds ook zijn praktisch leven organiseren door voor de was, de strijk, het koken
en het schoonmaken van zijn kamer te zorgen.
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Besluit
Senne Seneca besluit met nogmaals te benadrukken dat zijn stage aan het Max Planckinstituut een
unieke kans was en dat de stage vele nieuwe deuren voor hem heeft geopend en nog blijft openen.
De stage is voor hem een belangrijke drijfveer geweest in zijn rol als onderzoeker maar de stage
heeft ook zijn persoonlijk leven verrijkt.
Door een stage in een internationaal milieu leert men ook omgaan met de culturele verschillen en
leert men rekening te houden met die verschillen. Internationaal onderzoek aan een instituut zoals
het Max Planckinstituut zijn een uitstekende gelegenheid om interculturaliteit ten voordele van het
onderzoek en het omgaan met al de andere collega’s te bevorderen. Daarenboven leert men open
te staan voor andere culturen en hun diverse aspecten, gastronomie, kunst, literatuur enz. Men leert
de taal van het ander land of van andere collega’s. Het is zelfs een kans om zich te verdiepen in
dialectologie. Samenwerken met andere collega’s bevordert ook de verdraagzaamheid en men leert
anders omgaan met het begrip integratie. Men leert de waarden van de andere culturen en ook de
waarden in de eigen cultuur te waarderen.
Senne benadrukt ook dat Europese en internationale samenwerking binnen een team of een
internationaal instituut een uitstekende gelegenheid is om werk te maken van het concretiseren van
de Europese gedachte en het Europese gedachtengoed. Men leert te zien hoe men als onderzoeker
heel concreet kan bijdragen tot het verbeteren van de Europese maatschappij en van de wereld. Een
buitenlandse stage zou hij aan elke student en onderzoeker ten zeerste aanraden.

13. SMP Interview Gabriël Cantaert 12 10 2020
Achtergrond en voorbereiding
Gabriël studeerde eerst voor bachelor Verpleegkunde aan de Hogeschool Gent (HOGENT) van 2012
tot 2015. Tijdens zijn 3e bachelor jaar deed hij een Erasmus + buitenlandse stage van drie maanden in
Finland van einde januari tot begin mei 2015.
Daarna deed hij aan de UGent een master in de Verpleegkunde en daarna aansluitend een master in
het Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Deze bieden een academische bovenbouw
voor professionele bachelors in de verpleegkunde. Hij vertelde zelf dat hij geleidelijk aan meer
geïnteresseerd geraakte in het onderzoek rond verpleegkunde en gezondheidszorg en dat hij meer
en meer zelf aan onderzoek wou gaan doen. Een verdere academische carrière kon hem daarbij
helpen. In die masteropleiding staat het opleiden tot grensverleggend, methodisch en
probleemoplossend denken centraal.
De eerste masteropleiding in de Verpleegkunde en Vroedkunde bestond voor hem uit een
schakelprogramma van 2015-2016 gevolgd door een masterjaar in de periode van 2016- 2018 .
Daarna had hij de smaak voor de verdere wetenschappelijk studie te pakken en hij deed nog een
(2de) master of Science in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg. Ook deze master
bestond uit een voorbereidings- (half)jaar tijdens hetwelk hij slechts enkele vakken diende te volgen
en daarna één jaar voor de masterstudie zelf. Deze tweede master, met inbegrip van het
voorbereidingsprogramma, liep van 2017 tot 2019. In november 2019 is hij begonnen aan zijn
doctoraat met als focus de ontwikkeling van studenten in de gezondheids- en welzijnszorg binnen de
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context van interprofessioneel onderwijs 2. Hiernaast volgt Gabriël deeltijds een educatieve master in
de Gezondheidswetenschappen (2018-2021) om zijn lesbekwaamheid als leraar te verkrijgen, gezien
de link met zijn doctoraat waar de focus ligt op het onderwijs.
Hij kreeg informatie over de Erasmus+ mogelijkheden tijdens een informatiesessie op HOGENT.
Tijdens deze sessie gaf de opleidingscoördinator eerder algemene informatie en gaven twee
studenten een concrete getuigenis i.v.m. hun Erasmuservaring. Mogelijke landen voor een
Erasmusstudie of -stage werden vermeld op basis van de samenwerkingsverbanden die HOGENT had
met andere instellingen van het hoger onderwijs in Europa. Tijdens een individueel gesprek met de
opleidingscoördinator verkreeg Gabriël concretere informatie over de administratieve en financiële
aspecten van een Erasmus+-stage.
Op basis van al de ingewonnen informatie solliciteerde Gabriël om een stage te doen in Finland
aangezien de HOGENT een samenwerking had met de Mikkeli University of Applied Sciences, een
hogeschool in de stad met dezelfde naam, in het ZO van Finland niet ver van de Russische grens. Hij
was super blij toen er werd beslist dat hij de stage naar Finland toegewezen kreeg.
Nadat HOGENT de eerste afspraken had gemaakt met Mikkeli University of Applied Sciences, kon
Gabriël zelf contact opnemen met een contactpersoon aan deze hogeschool voor de praktische
uitwerking van de stage. De Erasmus+-stage was volledig ingebed in de opleiding en diende dus
duidelijk aan bepaalde criteria te beantwoorden. Mikkeli University of Applied Sciences zorgde voor
de nodige contacten met het stedelijk ziekenhuis aldaar (er was er maar één) . Tijdens zijn verblijf
had Gabriël naast de contacten met zijn stagementoren van de HOGENT ook contact met de
internationale coördinator van de Hogeschool ter plaatse.
De accommodatie werd geregeld langs de hogeschool die een overeenkomst had met de
studentenresidenties in de stad. De internationale studenten van deze en een andere hogeschool
werden vooral gehuisvest in dezelfde straat. Dat gebeurde allemaal zeer vlot. Hij deelde een flat met
drie andere studenten : een Fransman en twee Russen. Naast een aparte kamer waren er
gemeenschappelijke delen zoals een keuken en eetzaal waar studenten elkaar konden ontmoeten. Er
waren ook contacten met andere buitenlandse studenten aangezien deze ook logeerden in andere
studiehuizen in dezelfde straat.
De Learning Agreement (LA) die de basis was voor de stage-overeenkomst vermeldde duidelijk de
doelstellingen van de stage, de taken die Gabriël tijdens zijn stage diende uit te oefenen en de
competenties die hij diende in te oefenen of te verwerven. Deze competenties en handelingen
waren analoog met deze die benadrukt werden binnen de Belgische stage. De verpleegkundeopleiding van HOGENT werkt met een document waar al de competenties en handelingen op
vermeld staan en die dus afgevinkt moeten worden door de student. De lijst die in Vlaanderen wordt
gebruikt werd gewoon in het Engels vertaald en aan de Finse mentor bezorgd.
Naast zijn stageactiviteiten die hieronder beschreven worden kon Gabriël ook uitgebreid kennis
maken met het Finse leven en de Finse cultuur. Meestal zijn de Finnen, volgens hem, zeer gesloten,
maar als ze iemand een beetje kennen, komen ze wel wat meer los wat tot goede contacten en
gesprekken leidde. Gabriël maakte er kennis met de Finse gewoontes en feesten (zoals het belang
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van de zonnewendes), met het Finse eten, de sauna-experience en het ijszwemmen. Aangezien hij
graag wandelt kon hij genieten van de prachtige natuur in de buurt van Mikkeli.
Hij maakte ook verschillende citytrips binnen Finland samen met enkele andere buitenlandse
stagiairs. Hij deed verschillende uitstappen van één dag samen met Spaanse en Zwitserse studenten
wat toch wel interessant was.
Lokaal waren er geen speciale activiteiten voor Erasmusstudenten, waarschijnlijk omdat deze groep
te klein was. Hij herinnert zich niet aan een Erasmuswelkomstactiviteit te hebben deelgenomen. Wel
werden er informele activiteiten ingepland, zoals bijvoorbeeld een trip naar de summer cottage van
de lesgevers aan de Hogeschool van Mikkeli tezamen met de buitenlandse stagiairs van het lokale
ziekenhuis en de bezoekende stagebegeleiders van HOGENT. Verder planden de internationale
studenten voornamelijk activiteiten op eigen houtje (tripjes, ’s avonds uitgaan, samen koken,
enzovoort).
Activiteiten TIJDENS de stage
De afspraak was dat Gabriël tijdens zijn 12 weken stage (waarvan 2 weken paasvakantie en 1 week
internationale week) telkens 3 weken stage zou lopen in drie afdelingen: intensieve, operatiekwartier
en heelkunde. Hij diende vooral dagdienst te doen maar ook een nachtdienst. Op elk van de drie
stageplaatsen had hij een mentor die hem begeleidde en onder wiens toezicht hij de
verpleegkundige handelingen kon uitvoeren. Hij had geregeld contact met de drie stagementoren
en daarnaast was er ook nog de stagementor en praktijkleraar in Vlaanderen met wie hij contact
hield tijdens de stage. De Finse stagementoren namen ruim de tijd om de Vlaamse studenten
degelijk te begeleiden.
In Finland is er een meer relaxte verpleegkundecultuur die het mogelijk maakt meer tijd te geven aan
de patiënten maar ook de studenten. De Finse mentoren hadden er ook uitdrukkelijk voor gekozen
om een student te begeleiden. Niet alle Finse verpleegkundigen wensten dat te doen vooral omdat
ze het Engels niet genoeg beheersten.
De Finse verpleegkundigen werken minder onder druk omdat o.a. de ziekenhuizen kleiner zijn
(gezien de demografie van Finland). Er was duidelijk niet zo een hoge werkdruk in Finland als in
België en dus was er meer tijd voor patiënten en …voor de stagiairs. De artsen zijn ook minder
aanwezig dan in Vlaanderen en de verpleegkundigen hebben meer verantwoordelijkheden dan in
Vlaanderen.
Gabriël diende een lijst van stage-activiteiten bij te houden zodat de stagementor in Vlaanderen kon
vaststellen welke verpleegkundige handelingen hij had uitgevoerd en welke competenties hij had
ingeoefend of verworven tijdens de stage.
Gabriël maakte deel uit van een team dat hem goed aanvaardde. Toch diende hij niet altijd aan het
teamoverleg deel te nemen aangezien dit volledig in het Fins verliep en hij dat echt niet kon volgen.
Voor zijn stage had hij geen officiële voorbereidende cursus Fins gevolgd aangezien men hem had
gezegd dat de meeste Finnen wel (wat of veel) Engels kennen. Op zichzelf had hij wel wat survival
Fins geleerd. Gezien zijn gebrekkige kennis van het Fins was het contact met sommige
verpleegkundigen toch beperkt en eerder moeilijk met de patiënten. Hij had nooit alleen contact met
de patiënten. Omdat de stagiair alleen handelingen mocht uitvoeren in aanwezigheid van de
stagementor kon de mentor aan de patiënt meedelen dat hij een stagiair was en werd het ijs zo
gemakkelijk gebroken.
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Aangezien de werkdruk niet hoog was tijdens zijn stage, had hij momenten van vrije tijd die hij
invulde door persoonlijk studiewerk te leveren rond de medische problemen van de patiënten die hij
tijdens zijn stage ontmoette. Hij mocht hun dossier grondig inkijken en koppelde daaraan nog een
grondige studie op basis van medische handboeken en studies. Op dat vlak kon hij de minder drukke
momenten van zijn stage bijzonder nuttig gebruiken en heeft hij heel veel professionele kennis
opgedaan.
Op het einde van zijn stage diende Gabriël een stageverslag op te stellen op basis van het volgen van
één patiënt gedurende één van zijn stageperiodes in één van de drie afdelingen. Dit stageverslag
diende achteraf toegelicht te worden bij de Vlaamse stagementor en was een belangrijk element bij
de eindevaluatie van de stage.
Tijdens zijn stage werd Mikkeli University of Applied Sciences ook bezocht door enkele van de
lectoren / begeleiders van de HOGENT verpleegkundeopleiding. Samen met verschillende
verpleegkundeopleidingen uit verschillende landen wordt elk jaar een Internationale week
georganiseerd rond een bepaalde thematiek van verpleegkunde. De buitenlandse studenten die
stage liepen aan het ziekenhuis in Mikkeli dienden aan die week ook deel te nemen aangezien het
een geïntegreerd onderdeel van hun stage was.
Het was ook voor de studenten een gelegenheid om andere buitenlands studenten uit Duitsland o.a.
en natuurlijk uit Finland zelf te ontmoeten. De Vlaamse lectoren / stagebegeleiders die aan deze
internationale week als gastspreker deelnamen, maakten ook van de gelegenheid gebruik om hun
studenten die er stage liepen op hun stageplaats te bezoeken. Ze hadden ook gesprekken met de
stagementoren die de buitenlandse studenten begeleidden om van gedachten te wisselen over de
stagestudenten en de inhoud van de stages.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Na de stage, bij de terugkeer in België, was er een evaluatiegesprek over de inhoud van de stage en
het stageverslag om te zien of de doelstellingen van de stage waren behaald en of de
verpleegkundige handelingen en competenties inderdaad waren aangescherpt met deze
buitenlandse stage. Ook het stageverslag, opgemaakt rond het volgen van een patiënt, kwam aan
bod tijdens de evaluatie.
Als een bijdrage tot een opleidingsonderdeel moesten de Erasmusstudenten ook voor hun
medestudenten een presentatie geven over de inhoud en de activiteiten van hun buitenlandse
stage. Ze werden uitgenodigd om hun professionele en persoonlijke ervaringen in die presentatie
aan bod te laten komen.
Op het einde van de stage heeft hij, zoals bij het begin, een algemene vragenlijst ingevuld die,
volgens hem, door Epos was toegestuurd. De stageperiode werd duidelijk in zijn diplomasupplement
vermeld toen hij afstudeerde van HOGENT.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Gabriël benadrukt dat hij heel wat professionele en persoonlijke competenties en vaardigheden heeft
verbeterd dankzij zijn stage van bijna drie maanden aan het ziekenhuis van Mikkeli in Finland die tot
stand kwam dankzij een goede samenwerking tussen HOGent en de Mikkeli University of Applied
Sciences. De koppeling van een stageperiode van 9 weken stage in drie afdelingen van het ziekenhuis
plus een internationale week waaraan hij deelnam met studenten uit andere Europese landen was
toch wel een interessante en boeiende mix van ervaringen.
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Gabriël denkt dat zijn veelzijdige stage goed begeleid werd door mentoren in Finland en in Vlaanderen
en dat zijn professionele competenties als verpleegkundige zeker werden aangescherpt. De stage heeft
zonder enige twijfel ook zijn motivatie om verder te studeren (o.a. met zijn masterstudies) versterkt.
Zijn interesse om meer aan onderzoek te doen op het vlak van gezondheidszorg is dankzij de stage nog
vergroot.
Hij bevestigt ook dat de meeste competenties aangehaald in de lijst van het interview positief
beïnvloed werden. Hij heeft zijn tijdmanagement en zijn zin voor organisatie verder ontwikkeld: twee
eigenschappen die van groot belang zullen zijn in de gezondheidszorg en in zijn verdere studies. Ook
zijn assertiviteit en zijn communicatievaardigheden zijn duidelijk verbeterd dankzij de buitenlandse
stage.
Door zijn stage in het buitenland heeft hij duidelijk zijn probleemoplossende vaardigheden verbeterd.
Tijdens een stage in het buitenland moet je niet alleen persoonlijke problemen maar ook problemen
binnen je stageopdracht kunnen oplossen en je voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
Hij heeft ook geleerd flexibel te reageren op veranderingen en zich gemakkelijker aan te passen aan
nieuwe situaties die zich in zijn persoonlijk leven of studieloopbaan voordoen.
Door tijdens zijn stage veel tijd te investeren in extra studie rond ziektebeelden en pathologieën van
patiënten die hij heeft ontmoet, heeft hij extra gespecialiseerde professionele kennis opgedaan die
ook nu nog nuttig is in zijn verdere studies en onderzoek. Hij heeft duidelijk verantwoordelijkheid
genomen voor zijn verdere loopbaan door ervoor te zorgen dat zijn stage een echte bijdrage leverde
tot zijn verdere studies De stage heeft dan ook eveneens bijgedragen tot het versterken van zijn
professionele en persoonlijke zelfvertrouwen.
Hij heeft duidelijk kennis gemaakt met de Finse cultuur door de vele professionele contacten in het
ziekenhuis en door de bezoeken die hij heeft gebracht aan verschillende mooie delen van Finland. Hij
heeft ook kennis gemaakt met de typische gastronomie ter plaatse.
Hij heeft ook vastgesteld dat hij een degelijke bacheloropleiding Verpleegkunde had gekregen aan de
HOGENT aangezien zijn werk tijdens zijn stage door zijn mentoren werd gewaardeerd. Hij heeft door
een vergelijking van de opleiding, van de stage en van de ziekenzorg in Vlaanderen en in Finland
vastgesteld dat Vlaanderen heel sterk scoort op het vlak van ziekenzorg in het ziekenhuis wat
misschien wat minder goed is in Finland (er zijn veel kleine ziekenhuizen die minder gespecialiseerd
zijn). Toch denkt hij dat Finland wat beter scoort op het vlak van de thuiszorg van zieken.
Besluit
Het lopen van een stage van bijna drie maanden in Finland tijdens zijn opleiding tot bachelor
Verpleegkunde was een boeiende ervaring met heel veel rijke leermomenten. Hij heeft heel wat
contacten en kennissen gemaakt in Finland maar spijtig genoeg verzwakken deze contacten geleidelijk
aan.
De stage in Finland heeft zeker een duidelijke invloed gehad op zijn huidige academische loopbaan.
Eerst op de twee masters die hij behaalde en nu op zijn wetenschappelijk werk dat hij doet als
doctoraatsstudent. Hij denkt nu reeds aan mogelijke postdoctorale studies en werkt op dat vlak reeds
aan een project samen met twee promotoren aan de UGent om financiële ondersteuning te vinden
voor deze postdoctorale studies.
Hij is nu vooral geïnteresseerd in alle interprofessionele aspecten van het onderwijs die verband
houden met alle aspecten van gezondheid. Hij doet onderzoek van hoe de samenwerking tussen
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verpleegkundigen en artsen kan verbeterd worden doorheen hun opleiding zodat ze uitgroeien tot
echte professionals die nauw kunnen samenwerken met andere professionals in de gezondheidszorg.
Hij hoopt ooit misschien zelf les te geven rond deze thematiek.
De buitenlandse stage heeft zijn kijk op de wereld zeker verruimd. Hij raadt andere studenten aan
hetzelfde te doen. Hij vond het spijtig dat in zijn studiejaar slechts twee studenten ingingen op de
uitnodiging van de internationale coördinator van de HOGENT om een Erasmusstage te doen. De
situatie lijkt ondertussen te verbeteren aangezien hij vernomen heeft dat er nu jaarlijks een 5-tal
studenten Verpleegkunde een buitenlandse stage lopen.
Hij heeft reeds informatie verschaft aan andere studenten om hen te motiveren gebruik te maken van
dergelijke stages in het buitenland. Hij is altijd bereid dat nog te doen en vooral de invloed te belichten
van een dergelijke buitenlandse stage op zijn verdere studieloopbaan.
Hij dankt de dienst internationalisering van HOGENT voor de hulp bij de voorbereiding van het verblijf
in het buitenland en voor financiële steun. Hij hoopt tijdens zijn verdere doctorale en postdoctorale
studies nog meer buitenlandse ervaring te kunnen opdoen.

14. SMP Interview Josip Koninckx 14 10 2020
Achtergrond en voorbereiding
Josip studeerde in het secundair onderwijs Grafische Media (artistiek design). In het hoger onderwijs
startte hij aan de Hogeschool HOWEST met een bachelor Game development. Ook al leidt deze
opleiding jongeren op tot een all-in developer die leert te toveren met onder meer game graphics en
gameplay programming, toch boeiden deze studies hem niet. Hij besloot het jaar daarop opnieuw
te starten aan de PXL Hogeschool in de opleiding ICT Application Development in Hasselt. Deze
opleiding Toegepaste informatica is erop gericht studenten intensief voor te bereiden op de
digitale toekomst. Hij krijgt er een doorgedreven opleiding tot softwareontwikkelaar die hem in
staat stelt een volledige applicatie van back-end tot front-end te ontwikkelen met state-of-the-art
technologieën en concrete best practices uit de industrie. Dat lag hem veel beter en daar studeerde
hij met succes van 2013 tot 2016 en behaalde er zijn bachelordiploma in 2016.
Bij het begin van het derde bachelorjaar gaven de verantwoordelijken voor internationalisering van
PXL , Marijke Spooren en Bram Heyn, samen met vroegere Erasmusstudenten aan alle studenten
informatie over de mogelijkheden die Erasmus biedt voor studiebeurzen of stages in het buitenland.
Hij interesseerde zich voordien al aan een stage in het buitenland omdat zijn oudste zus dat zelf had
gedaan in Portugal en het hem ook sterk had aangeraden.
Hij heeft dan ook zijn kandidatuur ingediend om een buitenlandse stage te doen. Zijn eerste keuze
die hij had opgegeven was Milaan maar aangezien hij een herexamen had kwam hij daarvoor niet in
aanmerking. Het werd dan zijn tweede keuze, Roemenië en zo kon hij gedurende 3 maanden van
begin maart tot begin juni 2016 stage lopen bij het Bedrijf Cegeka in Boekarest . Cegeka is een
Europees family-owned IT-bedrijf. Hun IT-experts leveren end-to-end IT-oplossingen, diensten &
consultancy in samenwerking met de klanten. Er is ook een vestiging van Cegeka in Hasselt. Cegeka
leek dus ideaal te zijn de een stage van Josip.
Nadat hij was afgestudeerd eind juni 2016 heeft Josip werk gevonden in de richting waarvoor hij
heeft gestudeerd namelijk bij het bedrijf CHEOPS consultancy in Kontich. CHEOPS helpt bedrijven
met relevante en bewezen technologie om ze efficiënter, productiever, adaptiever en dus
competitiever te maken . CHEOPS gaat met de klanten op zoek naar de beste IT & Business
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Technology Services voor een onderneming: diensten die de business van de klant centraal zetten,
volgen en versterken. Op dit ogenblik werkt hij voor CHEOPS aan een project bij ACERTA Leuven waar
hij werkt aan de IT ondersteuning van de loonverwerking.
De voorbije jaren is Josip meer en meer geïnteresseerd geraakt in e-sports. Hij legde uit dat e-sports
videogames zijn voor meerdere spelers. Vaak worden ze gespeeld door professionele gamers in
competitieve wedstrijden. Deze games worden vaak online bekeken via streaming in de huiskamer
maar daarnaast ook in stadions over de hele wereld. Volgens Josip beconcurreert e-sports gezien zijn
enorme omvang (en de grote sommen geld die ermee gepaard gaan) zonder enige twijfel andere
atletische evenementen. E-sports is een belangrijke industrie geworden, aangezien sommige gamers
over de hele wereld elkaar bekampen in een breed scala aan games. E-sports is nu een kijksport die
meer en meer kijkers aantrekt.
Gezien zijn grote interesse voor e-sports zou hij graag zijn IT capaciteiten aanwenden in deze sector.
Hij heeft zich dan ook ingeschreven in het postgraduaat van PXL Exports business architect. Dit
nieuwe postgraduaat e-sports business architect leidt de nieuwe generatie professionals op voor
verschillende functies binnen de e-sportssector. Josip wordt door deze functies van e-sports business
architect aangetrokken omdat zij ideaal geplaatst zijn om e-sports te integreren in tal van sectoren
zoals softwarebedrijven, HR-bedrijven, de zorgsector en onderwijs. De opleiding bestaat uit drie
pijlers: 1) Gaming & Digital Media, 2) E-sports Technology en 3) E-sports Business die vanuit concrete
E-sports cases worden aangebracht. Josip volgt de pijler Gaming en Digital Media in avondonderwijs.
Hij werkt al mee aan de bouw van e-sports in Vlaanderen en in België. Hij hoopt nog meer zijn
schouders te kunnen zetten onder de uitbouw van een Belgische federatie van e-sports.
In verband met Josips Erasmus+ stage werd een LA of Learning Agreement opgesteld waarin werd
afgesproken dat Josip op een IT project zou kunnen werken binnen een team van andere
medewerkers van Cegeka Romania. Het LA was de basis voor de stageovereenkomst. De concrete
beschrijving van de stageopdracht stond niet in het LA. Wel werd erin vermeld dat elke student in
het buitenland een internationaal stageverslag diende op te stellen en daarnaast een wekelijkse blog
diende op te stellen met informatie over zijn stage en over de culturele aspecten van het verblijf
zoals de levensstijl enz. in Roemenië.
Hij volgde geen taalvoorbereiding Roemeens aangezien men had gezegd dat de voertaal binnen
Cegeka Roemenië Engels was. Die taal beheerste hij reeds heel goed .
Zijn Erasmus+ stage wordt duidelijk op zijn diplomasupplement vermeld aangezien het een
onderdeel van de opleiding was.
Activiteiten TIJDENS de stage
Toen hij op zijn stageplaats aankwam maakte hij kennis met zijn Roemeense mentor met dewelke hij
op voorhand geen contact had gehad. Hij werd niet in een team ingeschakeld en kreeg een IT project
of eerder een IT opdracht, die zo gemakkelijk was dat hij die op één week kon afwerken tot verbazing
van zijn begeleider ter plaatste. Die had dus geen idee van het niveau van zijn opleiding. De
Roemeense mentor dacht blijkbaar dat hij een eerstejaarsstudent zou ontvangen en niet een
derdejaarsstudent die aan het einde van zijn opleiding als bachelor stond. Zijn stagementor heeft
zich daarvoor ook bij Josip verontschuldigd.
Aangezien Josip onmiddellijk heeft vastgesteld dat hij geen waardevolle opdrachten had voor de
drie maanden van de stage heeft hij contact opgenomen met de mentor aan PXL Hasselt. Deze heeft
samen met de dienst internationalisering onmiddellijk gezocht naar een mogelijke oplossing. Binnen
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de week was er een docent van PXL in Boekarest om samen met de promotor in het bedrijf na te
gaan welke opdrachten Josip zou kunnen uitvoeren tijdens zijn stage. Zo werd beslist dat Josip een
complexere opdracht kreeg rond het aanmaken van een interface-applicatie.
Josip heeft het bijzonder gewaardeerd dat de Hogeschool PXL kordaat heeft gehandeld om hem te
helpen toch interessante opdrachten te kunnen uitvoeren tijdens zijn stage. Uiteindelijk heeft hij
andere opdrachten gekregen zodat hij toch enigszins zijn IT kennis en capaciteiten kon benutten
maar de opdrachten hadden toch wel wat uitdagender kunnen zijn.
Tijdens zijn stage had hij geregeld contact met zijn promotor binnen het bedrijf maar ook had hij
contact met de promotor binnen PXL, de heer Krekels. In de aanvangsperiode van de stage had hij
zelfs vaker met zijn PXL promotor contact. Ook dit heeft Josip zeer sterk gewaardeerd. Hij werkte aan
het aanmaken van zijn interface-applicatie, stelde elke week zijn blog op en maakte geleidelijk aan
zijn eindverslag van zijn stage.
Tijdens zijn stage in Boekarest heeft hij ook tijd kunnen investeren in het opstellen van zijn bachelor
eindwerk waarbij hij een vergelijking heeft gemaakt tussen de Library React.JS en het Framework
Angular.JS voor het creëren van front-end applicaties. React.JS is een open-source Javascriptbibliotheek die wordt gebruikt voor het bouwen van gebruikersinterfaces specifiek voor applicaties
met één pagina. Het wordt gebruikt voor het afhandelen van de view layer voor web- en mobiele
apps. Angular.JS is een structureel framework voor dynamische web apps.
Op het einde van zijn stage had hij een stageverslag opgesteld dat diende overgemaakt te worden
aan de PXL Hogeschool en dat werd gebruikt, samen met de blog die hij opstelde, bij de
eindevaluatie van zijn stage als een onderdeel van zijn bacheloropleiding.
Tijdens zijn stage had hij binnen het bedrijf wel persoonlijke contacten met andere bedrijfsleden en
studenten die daar een stage deden. Door die contacten heeft hij ook vastgesteld dat de
gelijkaardige bacheloropleidingen in Roemenië zeker ook van goed kwaliteit zijn en dat IT bachelors
er dus ook goed opgeleid zijn. Er was geen verschil tussen zijn goede opleiding en deze van
Roemeense collega’s.
Hij had ook informele contacten met zijn Roemeense collega’s want ze gingen op de middag samen
eten in soort lunchgarden restaurantje , een fast slow food bar zoals ze het noemden. Hij stelde vast
dat de Roemenen vooral veel varkensvlees aten en dat lekker rundsvlees zeer moeilijk te krijgen
was. Soms ging hij iets drinken met collega’s na het werk. Hij was er wel de enige Vlaamse PXL
student in een groot bedrijf met drie verdiepingen in een groot flatgebouw.
Spijtig genoeg kwam Josip niet in aanmerking voor een Erasmus+ stagebeurs aangezien het inkomen
van zijn ouders te hoog was. Zijn ouders hebben dan ook zijn gehele buitenlands verblijf betaald. Hij
kon gemakkelijk een eenvoudige kamer vinden die deel uitmaakte van een appartement waarbinnen
hij de keuken en de badkamer kon delen.
Soms waren de overschrijvingen van zijn ouders wat te laat wat dan wrijvingen gaf bij zijn huisbaas
die niet op tijd betaald werd. Enerzijds moest hij die dan overtuigen om nog wat geduld met hem te
hebben. Anderzijds diende hij zijn ouders, die toch alles betaalden, soms wat (vriendelijk) aanmanen
om op de tijd de stortingen te doen en tegelijkertijd proberen te vermijden dat er familiale
problemen ontstonden.
Zijn vrije tijd gebruikte hij om Boekarest te bezoeken. Hij ging fitnessen in een fitness centre en
wandelde graag door het grote park in het centrum van Boekarest dat hij een echt aangename stad
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vond. Hij maakte ook met de trein een uitstap naar de stad Constanza aan de Zwarte zee. Omwille
van zijn krappe financiële situatie kon hij zich geen andere uitstappen veroorloven.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Na zijn stage is er nog een nabespreking geweest aan de PXL Hogeschool op basis van zijn
stageverslag De buitenlandse stage vormde inderdaad een geïntegreerd onderdeel van zijn opleiding.
Ook al was de stage inhoudelijk wat mis gelopen door een verkeerde inschatting van de Roemeense
promotor toch werd gewaardeerd dat Josip snel de nodige stappen had genomen om te zorgen voor
een kwalitatief betere invulling van zijn stage. Hij behaalde dan ook terecht zijn bachelordiploma en
kon onmiddellijk aan de slag bij CHEOPS waar hij nu nog altijd werkt. Persoonlijk vindt hij dat hij daar
interessant werk verricht en dat ook met een eerlijk loon wordt beloond. Hij is tevreden dat hij op dit
ogenblik reeds een brutoloon heeft van € 3000 per maand wat hem toelaat ruim te leven en zelfs al
een huis te kunnen kopen.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Niettegenstaande het feit dat er inhoudelijk toch wel wat dingen zijn verkeerd gelopen met zijn stage
en hij niet echt veel nieuwe IT competenties heeft kunnen verwerven of al zijn competenties
opgedaan tijdens zijn PXL opleiding heeft kunnen gebruiken binnen zijn stageplaats is hij toch
gematigd positief over zijn stage. Hij noemt de stage zeker niet nutteloos. Hij heeft persoonlijk heel
sterk de hulp van de promotor van PXL en van de dienst internationalisering op prijs gesteld.
Zijn “diplomatieke” eigenschappen werden duidelijk aangescherpt omwille van de laattijdige
financiële stortingen voor het betalen van zijn logies en andere praktische moeilijkheden die hieruit
voortvloeiden.
Hij benadrukt dat hij verschillende persoonlijke competenties zeker heeft versterkt. Hij heeft
zelfstandiger leren werken en ook zelfstandig problemen leren oplossen. Hij is zonder twijfel
assertiever geworden en heeft alles meer leren waarderen want hij had weinig middelen om in
Boekarest te leven. Zijn ouders dienden immers alles zelf te betalen. Hij heeft dus moeten leren
leven met beperkte middelen.
Hij heeft duidelijk zijn tijdsmanagement en zijn zin voor organisatie verder verbeterd door zijn
werktijd toch nuttig te gebruiken en ook tegelijkertijd tijd te investeren in zijn eindwerk dat hij
diende af te werken.
Hij heeft duidelijk leren waarderen dat we in België een eerlijk loon naar werken krijgen. Hij heeft
kunnen vergelijken met Roemeense collega’s IT bachelors die slechts gemiddeld € 1200 à € 1300
netto per maand krijgen. Ook al is het leven er goedkoper toch is dat loon bescheiden om er in een
stad als Boekarest te leven.
Besluit
Zijn stage was voor hem een leerrijke ervaring niettegenstaande alle problemen die er waren wat de
inhoud van de stage betreft. Hij heeft heel wat persoonlijke en culturele competenties en kennis
opgedaan De stage heeft zeer zeker bijgedragen tot zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij zou elke
student aanraden om een dergelijke stage te doen. Hij heeft ook vastgesteld dat bij een
sollicitatiegesprek een Erasmus+-stage in het buitenland bijzonder gewaardeerd wordt.
Rekening houdend met zijn ervaring wat de inhoud van de stage betreft, vindt hij het belangrijk dat
er met de stageplaats op voorhand duidelijk wordt afgesproken wat de stagiair zal doen. Best zou zijn
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dat de stagiair op voorhand zelf de kans krijgt om contact te hebben met zijn promotor zodat de
promotor beter weet wat het niveau van de student is. De stage kan dan makkelijker worden
aangepast aan het niveau van de student. Hij benadrukt als slot nogmaals dat de Hogeschool PXL
zeer kordaat en snel gereageerd heeft toen hij hen heeft ingelicht welke inhoudelijke problemen er
waren met zijn stage.
Persoonlijk vindt hij dat de vragenlijst die hij diende in te vullen in het kader van deze Impactstudie
te lang is. De interviewer had duidelijk de indruk dat hij het interview zeker wist te waarderen; wat
daarenboven wederzijds is.

15. SMP Interview 13 10 2020
Achtergrond en voorbereiding
Deze studente, die anoniem wenst te blijven en waarnaar in het rapport verwezen wordt met de
fictieve naam Lucy, doorliep een opmerkelijke studieloopbaan. Na in het secundair Sociaal
Technische Wetenschappen te hebben gestudeerd heeft ze van 2012 tot 2015 een professionele
bachelor Chemie gedaan. Tussen 2012 en 2016 werkte ze ook als studente in een labo tijdens de
vakanties, telkens één maand bij het bedrijf Alcon, een divisie van Novartis. Tijdens haar 3e
bachelorjaar heeft ze een Erasmus+ stage gedaan van 4 maanden (februari- begin juni 2015) in een
labo van de SAMK, de Satakunta University of Applied Sciences in Pori. SAMK is een internationaal
georiënteerde instelling voor hoger onderwijs in Pori (Finland).
Al snel tijdens haar bachelorstudies had ze beslist verder te studeren en na haar bachelordiploma in
2015-2016 schreef ze zich in voor een master in de chemie aan de UA, Universiteit Antwerpen. Na
een schakeljaar behaalde ze in één jaar haar masterdiploma in juni 2017.
Daarna werd ze onderzoekstagiaire aan de UA van juni 2017 tot december 2017 en vanaf september
2017 begon ze aan haar doctoraatsstudie aan de UA. Ze stelde in die periode een onderzoeksproject
op dat ze voorlegde aan het FWO, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, en ze behaalde zo
een onderzoekbeurs die voor vier jaar haar doctoraat financiert. Ze begon aan dit onderzoeksproject
in januari 2018 en ze is nu in haar derde doctoraatsjaar. Ze heeft een verlenging van één jaar voor
haar doctoraatsperiode aangevraagd. Het thema van haar PHD thesis draait rond de reductie van
CO2.
Vroeg in haar 2e jaar bachelor Chemie had ze aan de hogeschool tijdens een informatiesessie waarbij
ook vroegere Erasmusstudenten getuigden, veel informatie gekregen over Erasmus+ (studies en
stages ) in het buitenland. Er waren stagemogelijkheden in verschillende landen dankzij het netwerk
van contacten dat de hogeschool heeft met andere hogeronderwijsinstellingen in Europa.
Ze was om professionele en persoonlijke redenen geïnteresseerd om naar Finland te gaan. Ze dacht
er enerzijds echt haar professionele capaciteiten te kunnen verbeteren en anderzijds hoopte ze het
land beter te leren kennen en…het Noorderlicht te zien. Toen ze haar kandidatuur had gesteld om
naar Finland te gaan werd ze uitgenodigd voor een selectiegesprek waarvan de doelstelling dubbel
was: nagaan of de studente genoeg Engels kende en nagaan of de student wel in staat was enkele
maanden alleen in een ander land te wonen en stage te lopen.
Ze herinnert zich niet dat er een duidelijk Learning Agreement werd opgesteld door de hogeschool in
samenspraak met SAMK in Finland. Er was ook geen taalvoorbereiding aangezien ze in een labo van
de SAMK University of Applied Sciences haar stage zou doen waar Engels geen enkel probleem
vormde. De kennis van haar Engels was ook prima.
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De administratieve en financiële kant van de Erasmus+ stage verliep vlot en ze kreeg een beurs van
€ 1200 voor de vier maanden of dus € 300 per maand. Aangezien ze daarbuiten op weinig extra
middelen kon rekenen leefde ze zeer zuinig. Ze kon er onder andere op de SAMK University of
Applied Sciences voor € 2 een volledige maaltijd krijgen.
De SAMK universiteit was wel goed georganiseerd op het vlak van de ontvangst van Erasmus +
studenten. Er was een duidelijke ontvangst met een welkomstmoment en begeleiding van de
buitenlanders wanneer ze toekwamen. Ze had een buddy, een student die haar kwam ophalen en
haar in het begin hielp met praktische zaken De dienst internationalisering zorgde voor een kamer,
een survivalkit (om de eerste dagen door te komen) en lakens. Spijtig genoeg kon ze later tijdens de
stage zelf niet langer beroep doen op haar buddy die geen tijd meer voor haar kon of wou vrijmaken
gezien zijn drukke bezigheden.
Ze deelde een flat (twee kamers en een gemeenschappelijk badkamer, keuken en eetplaats) op een
universitaire residentie samen met een Franse studente. Op die residentie ontmoette ze nog andere
studenten aangezien alle buitenlandse studenten daar of vlakbij logeerden. Ze werd er bevriend met
twee Franse studentinnen.
Ze heeft er natuurlijk kennis gemaakt met het Finse leven ter plaatste en met de Finse gewoontes
zoals de sauna. De Franse studenten hadden een uitstap geregeld naar Lapland gedurende een week
en zij kon zich daarbij aansluiten. Dit was een fijne culturele belevenis. Ze herinnert zich de prachtige
natuur en ook het zeer zoute eten.
Verder heeft ze met een groepje van zes studenten kunnen deelnemen aan een uitstap naar St
Peterburg in Rusland die door een van die studenten werd geregeld. Dit was ook een fijne culturele
ervaring. Ze had ook nog de gelegenheid om de hoofdstad Helsinki te bezoeken.
Activiteiten TIJDENS de stage
Vóór de stageperiode had ze geen contact gehad met haar stagementor ter plaatste. Wel was er
dus een Finse mentor aangeduid die ook les gaf aan de universiteit. Er waren geen duidelijke
afspraken gemaakt over de inhoud van haar stage en hoe die zou bijdragen tot haar professionele
carrière als chemicus. Zij hoopte die informatie te krijgen bij haar aankomst.
Toen ze zich op het labo aanmeldde van de University of Applied sciences (SAMK) vroeg de mentor
(die zelf geen onderzoeker bleek te zijn) wat ze graag zou doen tijdens haar stageperiode van vier
maanden. Ze was verrast want ze dacht dat dit duidelijk geregeld was tussen de hogeschool en de
SAMK universiteit maar dat was dus niet het geval. Ze hadden geen project voorzien voor haar stage
en geen omkadering en er was ook geen team voorzien binnen hetwelk ze aan een project kon
werken. Het was blijkbaar de eerste keer dat de hogeschool samenwerkte met deze Finse
universiteit en ze voelde zich een beetje een proefkonijn.
Toen ze bij SAMK informatie inwon, werd haar meegedeeld dat de richting Chemie aan deze
universiteit werd afgebouwd. Er was weinig moderne apparatuur aanwezig en de bestaande was
niet vervangen omdat men die opleiding afbouwde. SAMK profileert zich nu op haar website als een
instelling voor hoger onderwijs die vooral business en managementstudies aanbiedt maar ook
verpleegkunde, restaurant- en hoteldiensten en zelfs artificiële intelligentie maar niet langer
Chemie.
Ze heeft onmiddellijk contact opgenomen met de verantwoordelijke op de hogeschool maar die
heeft alleen akte genomen van het probleem en gezegd dat een mentor van de hogeschool haar zou
komen bezoeken. Ze is niet bij de pakken blijven zitten en heeft dan zelf het roer in handen
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genomen. Samen met haar Finse mentor heeft ze naar een oplossing gezocht door een project voor
te stellen waarop ze kon werken in het labo en onderzoek doen. Dit project draaide rond de
vervuiling van een rivier waar bepaalde metalen aanwezig waren. Ze heeft dan onderzoek gedaan
rond die metalen die deze rivier vervuilden. Na één maand is een mentor van de Vlaamse hogeschool
langs geweest maar de invulling van haar stage veranderde niet.
Ze heeft naast het onderzoek dat ze heeft gedaan op de zware metalen in de vervuilde rivier ook
verschillende dagen per week kunnen werken aan haar bachelorthesis. Toch was ze tijdens het
interview van oordeel dat ze slechts door haar eigen doortastendheid, initiatief en creativiteit
zinvolle activiteiten had kunnen uitvoeren en haar tijd niet verloren had. Dankzij de (online) steun
van haar vader heeft ze een bachelorthesis van goede kwaliteit kunnen aanleveren waarin ze ook
informatie heeft verwerkt over het labowerk dat ze in Finland had gedaan.
Op het einde van haar stage heeft haar Finse mentor haar min of meer blindelings punten geven op
haar stage omdat hij niet vertrouwd was met het onderwerp. Op het einde van de stage heeft de
deze Finse mentor een evaluatieformulier ingevuld.
De hogeschool heeft sedertdien de samenwerking met SAMK gestopt en er worden door deze
hogeschool geen Vlaamse studenten meer uitgestuurd naar Pori.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Bij haar terugkeer werd haar stage in Finland gewoon goedgekeurd als een onderdeel van haar
bacheloropleiding. Ze behaalde dan ook haar bachelordiploma Chemie in juni 2015.
Ze heeft zich daarna vooral toegelegd op de voorbereiding van haar schakeljaar om van haar
bachelorprogramma over te schakelen naar een masterprogramma aan de UA, Universiteit
Antwerpen. Zoals eerder vermeld heeft ze haar master na het schakeljaar in één jaar behaald zonder
noemenswaardige problemen. Nu is ze dus in haar derde jaar doctoraat aan de UA met een FWO
beurs.
Ze hoopt eenmaal ze haar doctoraat op zak heeft, als onderzoekster te kunnen werken in bijv. de
R&D afdeling van UMICORE die zich o.a. bezig houdt met het verminderen van schadelijke emissies,
het hergebruiken van gebruikte metalen enz. Zij heeft ook interesse voor werk bij het VITO (een
Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame
ontwikkeling ) of het SCK.CEN 3 in Mol. Deze instellingen bieden de duurzame oplossingen van
morgen voor schone mobiliteit en recycling wat volgens de interviewer volledig in de lijn ligt van de
interesses van de geïnterviewde.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
De onderzoekster heeft duidelijk vermeld dat haar professionele stage in het kader van haar
bachelorsdiploma Chemie inhoudelijk bijzonder slecht georganiseerd was en niet aan haar
(professionele) verwachtingen voldeed. Er waren geen duidelijk omschreven opdrachten die
aansloten bij haar specifieke opleiding, geen goede mentoring of begeleiding en een gebrekkige
SCK.CEN: SCK CEN (vroeger de afkorting voor Studiecentrum voor kernenergie of Centre d'étude de l'énergie
nucléaire, tot 2020 gestileerd als SCK•CEN) is een Belgisch nucleair onderzoekscentrum.
SCK CEN is een wereldleider op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en opleiding in de
nucleaire sector. Het onderzoekscentrum zoekt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het vlak van
veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Als internationaal toonaangevend onderzoekscentrum werkt het aan
technologieën om over de veiligheid van bestaande, nucleaire installaties te waken, om de veiligheid van
toekomstige installaties te verhogen en mens en milieu optimaal te beschermen.
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evaluatie. Bepaalde vaardigheden heeft ze niet verder kunnen ontwikkelen gezien deze negatieve
omstandigheden: het is moeilijk aan teamvaardigheden te werken als je alleen moet werken. Het is
moeilijk specifieke professionele vaardigheden te verwerven als chemicus zonder degelijke
mentoring op de stageplaats.
Dankzij haar persoonlijk probleemoplossend vermogen, haar zin voor initiatief en haar
doorzettingsvermogen en moed heeft ze toch het beste van haar stage kunnen maken
niettegenstaande alle negatieve omstandigheden. Ze heeft er zelf voor gezorgd dat ze toch nog
interessante activiteiten kon ontwikkelen die een band hadden met haar opleiding. Ze heeft haar
stageperiode ook gebruikt om aan haar bachelorthesis te werken. Ze heeft er ook persoonlijk voor
gezorgd dat ze haar werk en studietijd ter plaatste goed organiseerde.
Kortom ze heeft duidelijk de volgende competentie verbeterd: probleemoplossend vermogen,
organisatie en tijdmanagement en het openstaan voor veranderingen. Daardoor heeft ze haar
zelfvertrouwen, haar assertiviteit en haar motivatie (ook om verder te studeren) zeker verder
versterkt. Door de contacten met andere buitenlandse studenten met dewelke ze verschillende
uitstappen organiseerde heeft ze zeer zeker haar culturele competenties verbeterd en verrijkt.
Tijdens het interview heeft ze ook benadrukt dat ze duidelijk de culturele verschillen tussen Finnen
en Belgen heeft leren begrijpen. Volgens haar waren de Finnen vaak in het begin eerder open en
toegankelijk maar sluiten ze zich daarna gemakkelijker af en houden ze niet van verdere en nauwere
contacten.
De interviewer heeft wel de duidelijke indruk dat de stage haar toch heel wat heeft bijgebracht en
dat ze geen spijt heeft dat ze dat allemaal heeft meegemaakt. Het is natuurlijk duidelijk dat ze veel
liever een rijkere professionele stage had gehad maar ze heeft er toch het beste van gemaakt.
Besluit
De onderzoekster benadrukt heel sterk dat hogescholen (of universiteiten) die studenten een stage
laten doen in het buitenland als een onderdeel van de opleiding, duidelijke afspraken moeten maken
met de gastinstelling en dit op verschillende vlakken: op het vlak van duidelijke opleidings- en
beroepsgebonden competenties, op het vlak van de begeleiding van de student door competente
mentoren en door duidelijke afspraken naar de eindverslaggeving en de eindevaluatie. De
hogescholen dienen procedures of scenario’s vast te leggen hoe ze een oplossing kunnen vinden
wanneer een stage inhoudelijk echt beneden alle peil is en niet bijdraagt tot de professionele
ontwikkeling van de student.
De hogeschool dient er ook op toe te zien dat de student duidelijk in een teamverband kan werken
aan een waardevol project dat bijdraagt tot enerzijds de opleiding van de student en anderzijds het
gastbedrijf (en zijn personeel) zelf. De hogescholen moeten er ook op aandringen dat de studenten
zelf de kans krijgen om duidelijk te stellen wat zij van hun kant willen leren tijdens een stage als een
onderdeel van een opleiding.
Tenslotte laat de onderzoekster nog opmerken dat ze buitenlandse studenten heeft ontmoet die
misbruik maken van de duur van hun stages door deze stages zo te plannen dat er middenin een
lange vakantieperiode valt die ze dan meetellen in hun stage. Die weken vakantie midden in de stage
worden dan ook mee gesubsidieerd door de Europese beurs wat, volgens haar, toch niet
rechtvaardig is.
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16. SMP Interview Sander 20 10 2020
Achtergrond en voorbereiding
Sander wenste alleen met zijn voornaam vermeld te worden. Hij studeerde Chemie,
afstudeerrichting Biochemie en specialisatie brouwerijtechnologie aan de Hogeschool Gent
(HOGENT) van 2012 tot juni 2015 toen hij er afstudeerde. In de periode van februari tot einde mei
2015 deed Sander een stage in de brouwerij Fortuna in een dorp aan de rand van Poznan, een stad in
het westen van Polen. Weinig Vlaamse studenten in deze specialisatie zoeken een stage buiten
België omdat wij het land bij uitstek zijn waar iedereen een stage wil doen gezien onze reputatie
rond bieren en speciale bieren. Sander is een van de weinigen die het toch probeerde en zo begon
aan een boeiend professioneel leven.
Sander kreeg informatie in verband met een buitenlandse stage van zijn vriendin die stage had
gedaan in Suriname en heel enthousiast was. Daarop besloot Sander verdere informatie in te winnen
o.a. bij de lectoren die gespecialiseerd waren in brouwerijtechnieken.
Eerst kwam hij in contact met een Vlaamse bierbrouwer die actief is in de USA. Het bleek echter zeer
moeilijk om alle officiële documenten in orde te krijgen als Vlaming. Er waren problemen rond zijn
visum, het uitvoeren van een stage en rond de al of niet betaling van bepaalde onkosten. Sander
besliste dan ook deze mogelijkheid te stoppen.
Uiteindelijk kwam Sander dankzij zijn docente Brouwerijtechnologie, in contact met een oud-student
van HOGENT die een brouwerij heeft in Polen. Als oud-student neemt hij soms deel aan de jaarlijkse
activiteit van de studentenvereniging Fermentatio waarop verschillende kwaliteitssprekers worden
uitgenodigd rond thema’s die alle brouwers en aanverwante beroepen interesseren. Deze
studentenvereniging is een uitstekende basis voor het uitbouwen van een netwerk tussen brouwers
en vaak worden langs deze studentenvereniging en dit netwerk interessante stageplaatsen in
binnen- en buitenland gevonden.
Na zijn stage behaalde Sander de prijs voor de meest beloftevolle brouwerijstudent die werd
uitgereikt door de studentenvereniging Fermentatio, voor een gistingsproces dat hij beschreef in zijn
eindwerk. Dit was toch een mooie extra vermelding voor zijn CV samen met de vermelding van de
Erasmus+-stage op zijn diplomasupplement.
De stagebegeleider van Sander was dus een brouwer uit België die zich in Polen heeft geïnstalleerd
en er de brouwerij Fortuna runt. Enerzijds brouwt hij er bier en anderzijds doet hij aan consultancyactiviteiten rond het overnemen van brouwerijinstallaties die vernieuwd worden. Het bedrijf werkt
rond alle aspecten die de flow van bier kunnen verbeteren. De oude brouwinstallaties worden
hergebruikt als tweedehands-onderdelen. Dit onderdeel van zijn bedrijf is vooral actief in Europa
maar ook in Afrika.
Sander stuurde een e-mail naar zijn stagebegeleider (in Polen) en het klikte onmiddellijk tussen de
student en de mede-eigenaar van zijn potentiële stageplaats die hem later ook een vaste job
aanbood. Sander kon hem opbellen om de nodige afspraken te maken over de inhoud van de stage:
hij zou duidelijk zijn opgedane vaardigheden en kennis in de HOGENT kunnen ten dienste stellen van
het bedrijf Fortuna. Sander volgde geen taalvoorbereiding voor Pools maar leerde wel wat survival
Pools. De meeste collega’s in het bedrijf kenden wat Engels en zijn stagebegeleider sprak natuurlijk
Nederlands met Sander. In feite was het zo dat Sanders talenkennis van Engels, Frans, Duits en
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Nederlands ook bijzonder nuttig bleek te zijn binnen het bedrijf dat dus ook projecten had en zaken
doet in Europa, in Afrika en zelfs in Azië.
In overleg met de stageverantwoordelijke (mentor) van HOGENT werd afgesproken dat Sanders
eindverslag van zijn stage, opgesteld op basis van zijn professionele activiteiten tijdens de stage ook
het eindwerk voor zijn bachelordiploma was. Het thema van dit eindverslag was “Optimalisatie van
de nagisting op fles”.
Het Poolse bedrijf hielp Sander ook aan logies. Hij kreeg een kamer met douche en toilet boven een
feestzaal die uitgebaat werd door een dame. Hij diende slechts € 20 per dag te betalen voor kamer ,
ontbijt, lunchpakket en avondmaal wat zeer redelijk was. Sander kreeg een beurs van in totaal € 800
voor de drie maanden dus een goede € 250 per maand. Wat hij tekort had werd bijgedragen door
zijn ouders. Een investering in zijn toekomst.
De kamer was op slechts 7 km van de brouwerij en in het weekend stapte Sander soms naar het werk
om het productieproces toch op te volgen als ontspanning. Het enige negatieve element was dat de
brouwerij in een klein dorpje gelegen was buiten Poznan en dat er in dat dorp helemaal niets te doen
was ’s avonds.
Activiteiten TIJDENS de stage
Sander had tijdens zijn stage alle kansen om te werken rond het thema van zijn opdracht en het
daarbij horend eindverslag, “de optimalisatie van de nagisting op fles”, en hij was natuurlijk heel
nauw bij het productieproces van bier betrokken. Hij mocht zelf bepaalde zaken uitproberen die het
productieproces konden verbeteren en verkorten. Al het innoverende dat hij mocht doen werd wel
opgevolgd en begeleid door zijn Poolse collega’s. Zijn activiteiten werden erg gewaardeerd en
hebben bijdragen tot het verbeteren van het brouwproces van sommige van de bieren. Sander vond
het zeer motiverend en stimulerend dat zijn bijdrage zo gewaardeerd werd en dat het team echt met
zijn voorstellen, opmerkingen en suggesties rekening hield. Belangrijk is te benadrukken dat de
veranderingen aan het productieproces die hij tijdens zijn stage voorstelde, geïmplementeerd
werden in het echte productieproces en nu nog altijd van kracht zijn. Iets waar hij terecht bijzonder
fier op is.
Wekelijks diende hij een verslag van zijn activiteiten op te stellen voor HOGENT en het op te sturen
naar zijn stageverantwoordelijke binnen HOGENT wat hij ook heeft gedaan. Hij veronderstelt dat
wekelijkse verslagen werden verrekend in de eindevaluatie van de stage. Hij had ook geregeld per email contact met zijn stageverantwoordelijke in Gent.
Zij stagebegeleider in de brouwerij was de referentiepersoon met wie Sander meest contact had
maar andere leden van het brouwerijteam hielpen hem ook gedurende zijn gehele stage. Zijn
stagebegeleider was slechts twee à drie dagen per week aanwezig aangezien hij, zoals eerder
vermeld, bij andere activiteiten van zijn bedrijf betrokken was. Op het einde van de stage had hij een
evaluatiegesprek. Sander heeft hem ook zijn eindverslag voor HOGENT bezorgd.
In feite kon Sander tijdens zijn stage alles doen wat hem interesseerde in verband met het beroep
waarop hij zich voorbereidde. Hij mocht ook alle mogelijke tests opzetten en deelde informatie met
zijn collega’s. Daarenboven werd Sander geleidelijk aan tijdens de stage ook betrokken bij andere
activiteiten zoals het opbouwen van een nieuwe brouwerij. Hij kon met verschillende collega’s van
het bedrijf op stap gaan in de buurt van Poznan om te zien hoe de bouw vorderde of voor andere
zakelijke aangelegenheden. De bezoeken aan de andere steden in Polen waren ook gelegenheden
om kennis te maken met de rijke Poolse cultuur. Het waren vaak collega’s die voor hem gids waren
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om hem hun land te leren kennen. Het was voor hem een unieke kans om zijn collega’s beter te
leren kennen buiten het brouwen om.
Zijn collega’s stonden ook zeer open voor hem en hij mocht hen alle mogelijke vragen stellen waar ze
graag op antwoordden. Ook zij stelden hem veel vragen omdat ze zijn competentie en kennis op prijs
stelden.
Sander vond het ook fijn dat zijn collega’s de kwaliteit van zijn professionele opleiding aan HOGENT
bijzonder waardeerden. Weinig andere landen hebben een bacheloropleiding tot
brouwerijtechnieken zoals in België en de collega’s vonden het bijzonder nuttig, interessant en
waardevol dat er een dergelijke kwalitatieve opleiding bestond voor jongeren die in brouwerijen
wensten te werken.
Aangezien hij er helemaal alleen was als buitenlandse student waren de weekends soms heel lang
en voelde hij zich wat eenzaam. Maar ook dit is een onderdeel van het leerproces maar hij tilde daar
niet te zwaar aan.
Globaal gezien vond Sander de Polen zeer hardwerkend. Ze werkten echt door tot iets af was of
werkte zoals het hoorde. Sander vond de Polen ook gastvrij en hij werd geregeld bij de een of de
andere uitgenodigd. Dit droeg ertoe bij dat hij ook kennis maakte met de Poolse cultuur en zeker hun
eet- en drink gewoontes.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Na zijn stage, bij zijn terugkeer in Gent, heeft hij zijn eindverslag van de stage dat tevens zijn
bachelorthesis was, moeten voorstellen en mondeling verdedigen.
Sander is ook gaan spreken voor andere studenten in zijn specialisatieopleiding om hen ook warm te
maken voor een professionaliserende stage in het buitenland.
Na zijn stage heeft hij eerst enige tijd in België gewerkt maar al snel werd hij uitgenodigd door zijn
stagebegeleider om bij het Poolse bedrijf dat de Fortunabieren brouwt te gaan werken. Hij is dan ook
maar al te graag ingegaan op die uitnodiging.
Hij werkt daar nu fulltime en verdeelt zijn tijd over werk in de Poolse brouwerij en werken in of aan
verschillende brouwerijen in Europa : hij werkte in Frankrijk, Griekenland, Oekraïne en in Kroatië.
Hij werkte ook al in Laos. In Afrika werkte hij al in Malawi, Benin en Tanzania. Begin november 2020
vertrekt hij voor anderhalve maand naar Congo Brazzaville. In verschillende van die landen is de
productie nu, naast bier, ook gefocust op de productie van water en limonades.
Zonder zijn wedde te vermelden heeft Sander aangegeven dat hij een goed loon en waarschijnlijk
beter betaald wordt dan zijn collega’s brouwerijtechnologie in België omdat hij veel opdrachten
uitvoert in Europa en zelfs Afrika. Hij krijgt voor deze opdrachten in het buitenland immers een extra
compensatie. Wat toch een niet onaardig loon oplevert.
Nu hij in feite reeds meer dan 3 jaar bijna onafgebroken voor een Pools bedrijf werkt, stelt hij vast
dat de Poolse maatschappij heel snel verandert en dat er een echte meer welstellende middenklasse
aan het ontstaan is.
Al dat professioneel reizen vindt hij bijzonder boeiend en leerrijk. Hij voegt er wel aan toe dat zijn
sociaal leven hier in Vlaanderen met vrienden en kennissen daardoor de laatste jaren grotendeels on
hold staat.
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Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Uit wat hierboven werd vermeld is duidelijk dat Sander duidelijk zijn professionele kwaliteiten heeft
kunnen verbeteren. Het was een echte stage die geenszins bestond uit activiteiten om hem wat bezig
te houden maar het was een intense professionele beleving.
Hij kon al zijn opgedane vaardigheden en kennis aan HOGENT in de praktijk omzetten en stelde vast
dat zijn verbeteringen aan het productieproces vrucht droegen en werden gewaardeerd. Hij heeft
ook nieuwe competenties en kennis verworven door ingeschakeld te worden bij de opbouw van een
nieuwe brouwerij. Ook leerde hij veel bij in verband met het hergebruik van brouwinstallaties
wanneer deze vernieuwd worden en de oudere vervangen of gerecycleerd worden. Zijn stage heeft
zeer zeker bijgedragen tot zijn verdere doorgedreven professionalisering.
Zijn motivatie en zelfvertrouwen kregen een geweldige boost door vast te stellen dat hij dankzij zijn
professionele competenties en zijn doorgedreven kennis als stagiair reeds kon bijdragen tot het
verbeteren van het productieproces.
Hij heeft dus echt in teamverband leren werken en heeft gezien hoe grote projecten samen door een
team kunnen verwezenlijkt worden. Hij heeft daardoor ook veel mensenkennis op gedaan door met
alle leden van het team samen te werken en van hen ook te leren. Ook zijn probleemoplossend
denken en zijn organisatie- en tijdsmanagement werden duidelijk verbeterd dankzij zijn stage. Hij
heeft geleerd open te staan voor verandering en vooral mee te werken aan veranderingen en aan
innovaties in een bedrijf.
Hij heeft ook leren open te staan voor alle aspecten van andere culturen in het algemeen en de
verschillende culturen in Europa en zelfs in Afrika en Azië. Dit is van bijzonder groot belang nu hij
fulltime over de ganse wereld voor het Poolse bedrijf werkt.
Sander vermeldt ook dat hij heeft geleerd de taalbarrière op verschillende manieren te overbruggen
en hoe je door inspanningen te leveren om een minimum van een moeilijke vreemde taal te leren
men heel wat goede wil en bereidheid tot samenwerking creëert.
Besluit
De stage in Polen was een perfecte leeromgeving en werkomgeving. Zo een echte
professionaliserende stage met duidelijke begeleiding in het bedrijf heeft zijn horizon als
professioneel en als persoon heel sterk verruimd.
Het was een unieke ervaring voor hem die zijn professionele ontwikkeling zeer sterk heeft beïnvloed.
Het duidelijkste bewijs daarvan is dat hij nu op zijn vroegere stagebedrijf werkt en er heel snel veel
verantwoordelijkheid heeft gekregen. Op zeer korte termijn, drie maanden, heeft hij dankzij de stage
kennis en competenties opgedaan waarvoor hij anders veel meer tijd had nodig gehad.
Hij raadt dan ook een buitenlandse stage aan aan andere studenten uit zijn specialisatieopleiding.
Het is spijtig genoeg nog altijd een minderheid van de studenten in zijn opleiding die een
buitenlandse stage doen. Het geeft je een ruime kijk op het gastland en leidt je naar een job met een
Europese en zelfs een internationale dimensie. Hij is ook zeer dankbaar aan de hogeschool en aan
het Poolse bedrijf en zijn stagebegeleider in het bijzonder die hem die unieke stageplaats hebben
aangeboden.
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17. SMP INTERVIEW Inge Van Ginderachter 20 10 2010
Achtergrond en voorbereiding
Inge Van Ginderachter studeerde aan het Sint Lukasinstituut (nu onderdeel van LUCA School of arts)
in Brussel van 2007 tot en met 2011 en studeerde af als master in de Grafische Kunsten. Van
kindsbeen af had ze interesse gehad in alles wat met (grafische) kunsten te maken had. Toch had ze
in het secundair Latijn-Wiskunde gestudeerd. Tegelijkertijd had ze in haar vrije tijd toneel gespeeld
en tekenlessen gevolg. Haar mama was muzieklerares en stimuleerde haar in alles wat met kunst te
maken had.
Oorspronkelijk dacht ze (interieur-)architectuur te studeren maar toen ze deelnam aan een
opendeurdag architectuur was ze zeer ontgoocheld over de manier waarop deze opleiding zich
grafisch voorstelde. Ze besliste dan om grafische kunsten te studeren wat haar zou toelaten
toegepaste kunsten te beoefenen wat haar beter lag. Nadat ze haar eerste master had behaald
studeerde ze van sept 2011 tot juni 2012 verder aan de UA (Universiteit Antwerpen) waar ze een 2 e
master in Cultuurmanagement behaalde.
De dienst Internationalisering van St Lucas organiseerde een informatiemoment voor studenten die
geïnteresseerd waren in een Erasmusstage. Elke student diende immers een stage in het binnenland
of buitenland te lopen. Studenten dienden zelf hun stageplaats te zoeken. Er was geen
selectieprocedure voor studenten om in aanmerking te komen voor Erasmus. Ook werd geen
taalkundige voorbereiding gevraagd. Aangetrokken door een dergelijke Erasmus+-stage ging ze op
zoek naar een buitenlandse stageplaats.
Tijdens haar masterjaar in Brussel in 2010-2011 deed ze een stage van 4 maanden in Berlijn die een
onderdeel van haar opleiding was. Studenten dienden er wel voor te zorgen dat er duidelijke
afspraken werden gemaakt in verband met hun taken tijdens de stage. Ze kregen ook de opdracht
mee een paper te schrijven, een soort stageverslag in het Nederlands dat een onderdeel was van hun
masteropleiding en achteraf zou besproken worden.
Ze zocht dus zelf haar stageplaats in het buitenland omdat ze bijzondere interesse had om te zien
wat erop het vlak van de grafische (toegepaste) kunsten in andere landen gebeurde. Ze nam contact
op met een 10 à 15 buitenlandse creatieve bureaus in verschillende landen. Eerst nam ze contact op
met een creatief bureau in Zweden, een land dat haar voorkeur wegdroeg. Ze ging zelfs op stageinterview naar Stockholm. Maar daar bleek het noodzakelijk goed Zweeds te kennen. Blijkbaar kon
Engels daar niet als voertaal gebruikt worden. Wat haar ten zeerste verbaasde.
Daarna nam ze contact op met een creatief bureau in Berlijn met hetwelk ze een skype interview had
tijdens hetwelk de inhoud van de stage duidelijk werd afgesproken. Ze werd daar aanvaard als
stagiaire. Op het einde van de stage van 4 maanden werd haar een job aangeboden in dat Berlijns
bedrijf maar ze verkoos eerst verder te gaan studeren: haar master in de grafische Kunsten af te
werken en haar master in Cultuurmanagement in Antwerpen te doen. Het creatief bureau in Berlijn
ging akkoord om Inge tijdens haar stage duidelijk opdrachten te laten uitvoeren die rechtstreeks met
haar opleiding te maken hadden. Naast een loon van € 200 per maand, beloofden ze haar ook als
extra financiële tussenkomst een abonnement te geven voor het openbaar vervoer in Berlijn.
Het indienen van de administratieve documenten verliep vlot en Inge kreeg een Erasmus+ beurs van
Epos van ongeveer € 265 per maand. Ze zocht zelf op Internet een kamer in Berlijn. De verhuurder
van de flat wilde alvorens haar aanvraag voor een kamer goed te keuren eerst een Skype interview
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hebben. Het beursbedrag dekte zelfs niet de kamer, maar haar ouders pasten graag het bijkomende
bedrag bij als investering in de toekomst van hun dochter. De kosten om te leven in Berlijn vielen in
feite wel mee. Inge benadrukte tijdens het gesprek zeer sterk de steun van haar ouders die ze altijd
heel erg heeft gewaardeerd.
Activiteiten TIJDENS de stage
Inge had een stagementor binnen St Lucas in Brussel en er was ook een mentor binnen het creatief
bureau in Berlijn. De stagementor van St Lukas in Brussel hield tijdens de stage telefonisch contact
met haar mentor in het creatief bureau in Berlijn om te zien of alles inhoudelijk vlot verliep. Zoals
afgesproken voor de stage kreeg Inge tijdens haar stage opdrachten en taken die duidelijk bij haar
masteropleiding aansloten en die een echt onderdeel waren van het activiteitenpakket van het
creatief bureau. Het was zeker geen bezigheidstherapie maar haar activiteiten vereisten haar
volledige inzet.
Ze had geen voorbereidende cursus Duits gevolgd maar kon zich behelpen met het weinige Duits
(één uur per week in Latijn-Wiskunde) dat ze tijdens haar humaniora aan het Regina Caeli instituut in
Dilbeek had meegekregen. Ze heeft veel inspanningen geleverd om het Duits beter onder de knie te
krijgen. Haar collega’s waardeerden dat en hielpen haar. Ze had uitdrukkelijk aan haar collega’s
gevraagd haar op haar fouten te wijzen omdat ze in het begin dat niet altijd durfden. Nu beheerst ze
de Duitse taal mondeling zeer goed en kan ze ook al aardig in het Duits schrijven.
Naast de verantwoordelijke van het creatief bureau waren er 4 à 5 medewerkers. Ze had de kans om
met al deze medewerkers aan concrete projecten te werken. Ze kreeg puur grafische opdrachten en
ook zeer praktijkgerichte opdrachten af te handelen. De resultaten van haar werk en inzet werden
zeker gebruikt binnen het team. Wat ze deed was altijd een onderdeel van een concreet project dat
binnen een bepaalde termijn diende afgewerkt te worden. Al haar taken waren zeker duidelijk
gericht op haar opleiding.
Soms moest ze zich ook inzetten , samen met de andere personeelsleden, voor meer logistieke taken
zoals het organiseren van de catering wanneer het creatief bureau een evenement met receptie
organiseerde. Dat vond ze helemaal niet erg want dat was ook een deel van de taken van alle andere
medewerkers.
Tijdens haar stage had Inge ook contacten met Belgische Erasmusstudenten die op andere plaatsen
in Berlijn een stage liepen in het kader van hun architectenstudie. Een andere buitenlandse student
werkte enige tijd in hetzelfde creatief kantoor als Inge.
Tijdens haar stage had ze ruim de kans om met het rijke cultuurpatrimonium van Berlijn en met de
stad zelf kennis te maken. Er zijn vele prachtige musea die ze tijdens de weekends kon bezoeken.
Berlijn is een zeer jonge hippe stad die jongeren en studenten zeer erg weten te waarderen. Dat was
ook voor Inge het geval.
Op het einde van haar vier maanden stage was er een evaluatiegesprek met het hoofd van het
Creatief Bureau in Berlijn wat ook een aanbod met zich meebracht om er te werken. Zoals eerder
vermeld aanvaardde ze dat niet omdat ze haar master op Sint-Lukas eerst wou afwerken en een 2e
master wou gaan doen aan de UA in Cultuurmanagement.
Ze herinnert zich niet een of ander certificaat of aanbevelingsbrief gekregen te hebben i.v.m. haar
stage. Inge stelde natuurlijk voor de Hogeschool St Lucas het eindverslag van de stage op. Ondanks
het feit dat dit verslag in het Nederlands was, werd dit toch ook bezorgd aan de stageplaats in
Berlijn.
68

Activiteiten op het einde van en NA de stage
Eenmaal terug op St Lucas diende ze te rapporteren aan haar docenten over haar stage op basis van
het eerder vermelde stageverslag. Ze diende ook een voorstelling te geven aan haar medestudenten
over wat ze tijdens de stage had geleerd en de manier waarop ze haar professionele competenties
had gebruikt en verbeterd.
Na haar tweede master in Antwerpen behaald te hebben zocht ze werk in het buitenland en kwam
ze eerst terecht gedurende drie jaar in München in een creatief bureau dat zowel grafisch ontwerp
als product design deed. Daar werkte ze voor de plaatselijke openbare omroep: Bayerischer
Rundfunk, alsook voor vele horecaklanten. Nadien ging ze werken voor een Zwitserse uitgeverij .
Daar werkte ze vooral aan het ontwerpen van magazines rond outdoor en sport. Aangezien het
accent daar, volgens haar, te eenzijdig bij print lag zocht ze naar een andere baan waar ze haar
creatieve talenten beter kon gebruiken. Ze was vooral geïnteresseerd in digital design. Zo kwam ze
dan terecht bij een ander creatief bureau in München waar ze een stage van 4 maanden deed in
digital design en daarna uitgenodigd werd daar te werken. Na een goed jaar besliste ze zich te
vestigen als zelfstandige in München omdat ze er zich echt professioneel en persoonlijk echt thuis
voelt
De laatste jaren heeft ze haar activiteiten als zelfstandige met succes kunnen uitbouwen. Haar
grafische activiteiten zijn een boeiende mix van grafische activiteiten voor magazines en andere
publicaties, voor websites en voor de branding van projecten en producten. Heel wat van haar werk
is ook zuiver digitaal.
Ze is nu volledig in de Duitse maatschappij geïntegreerd. Ze leeft in München met haar Vlaamse
partner die daar voor een dochterbedrijf (leasing bedrijf Alphabet) van BMW werkt. Samen werden
ze zopas in augustus 2020 de gelukkige ouders van een zoontje Olaf. Aangezien haar partner reeds 8
jaar in Duitsland verbleef heeft haar zoontje volgens de Duitse wet het recht op de Duitse
nationaliteit. De kleine Olaf heeft dus zowel de Belgische als de Duitse nationaliteit gekregen .
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Inge benadrukt dat ze dankzij haar buitenlandse stage in Berlijn in feite alle professionele en
persoonlijke competenties vermeld in de lijst voor het interview verder heeft kunnen ontwikkelen en
versterken. Een verblijf in een andere land is een unieke gelegenheid om de zelfredzaamheid, de
zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de assertiviteit van een jongere te versterken. Je moet op je
eigen benen staan en heel wat praktische problemen oplossen die je in België niet hoeft op te lossen.
Je moet vragen leren stellen en leren voor jezelf op te komen: zo verwoordde Inge het.
Ze heeft tijdens haar stage zeer zeker haar professionele competenties opgedaan tijdens haar studies
kunnen toepassen en nieuwe competenties verwerven. Ze leerde samenwerken in teamverband
met anderen en ze leerde hun steun en hulp waarderen bij het verbeteren van haar Duits.
Ze leerde ook bij het uitoefenen van haar professionele taken rekening te houden met typisch Duitse
culturele gevoeligheden die verband houden met het verleden en vooral met de 2e WO en het
Naziverleden van Duitsland. Zo had ze in een grafische opdracht nogal wat bruine tinten gebruikt en
haar baas liet haar opmerken dat dergelijke kleuren niet de voorkeur van de Duitser wegdroegen
gezien het oorlogsverleden…en deze dus beter niet gebruikt werden.
Ze leerde ook de Duitse Gründlichkeit appreciëren die zich uitdrukt in de kwaliteit van het werk, het
stipt uitvoeren ervan en het zich strikt houden aan de gemaakte afspraken. Ook leerde ze rekening
houden met de Duitse gereserveerdheid die de relaties tussen de mensen kenmerkt vooral bij het
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begin wanneer de Duitsers iemand niet kennen. Ze stelde wel vast dat die gereserveerde houding
snel werd versoepeld en dat het afstandelijke geleidelijk aan verdween.
Ze werd na een tijdje zeer goed aanvaard door haar collega’s en volledig in het team geïntegreerd. Ze
maakte er vrienden met wie ze nog altijd contact heeft. Nu ze als zelfstandige werkt in München
heeft ze ook al samengewerkt met het eerste bureau waarvoor ze werkte in München. Met de
Kerstdagen ontvangt ze nog altijd kaartjes van haar collega’s in Berlijn en zendt ze er ook naar hen.
Het was haar ook tijdens haar stage opgevallen dat de Duitsers veel belang hechten aan het
eerbiedigen van wet en orde. Ze stelde vast dat het spreekwoordelijk gezegde dat in elke Duitser
een politieman zit, voor een goed stuk waar is. Duitsers zullen je zo nodig (beleefd) tot de orde
roepen mocht dat nodig zijn. Ze heeft ook geleerd tijdens haar stage (en later) dat voor Duitsers
(vooral in Beieren) de zondag nog altijd een echte rustdag is. Praktisch alles is gesloten behalve de
bakker en de rust wordt ernstig genomen behalve als ze in lange files staan aan te schuiven om naar
de skigebieden te rijden…
Nu ze zowel in Belijn als in München heeft gewerkt, kan ze ook de culturele verschillen duidelijk
definiëren tussen de hippe, jonge, bruisende stad Berlijn en de eerder conservatieve en katholieke
stad München (in Beieren) die ze beide weet te appreciëren. In München is er hierdoor echter nog
veel potentieel om het creatieve en culturele mee verder uit te bouwen. Door het grote aantal grote
bedrijven in München heerst er een interessant klimaat wat jobs en opdrachten betreft. Ze
benadrukt dat München in Duitsland vaak het Monaco di Bavaria wordt genoemd of de meest
Noordelijke Italiaanse stad wat toch heel wat zegt over de levenswijze in de stad…ook al is ze
conservatief en katholiek.
Ze heeft ook tijdens haar stage en zeker later in München kennis gemaakt met de vele typische
culturele verschillen op het vlak van levenswijze en vooral van de gastronomie: het bier, de
schnitzels en de knoedels heeft ze leren te waarderen.
Tenslotte benadrukt ze nog heel sterk dat de taalvaardigheid van de Vlaming zeer gewaardeerd
wordt in het buitenland. Het feit dat ze Engels , Nederlands, Frans (Inge is uit het Brusselse!) en
prima Duits kent wekt niet alleen verbazing en bewondering maar is daarenboven vooral zeer nuttig
in de professionele en persoonlijke sfeer.
Besluit
Inges Erasmus+ stage in Berlijn is het begin geweest van haar professionele carrière en heeft een
bijzonder belangrijke bijdrage geleverd tot het uitbouwen ervan in Duitsland. Haar voorkeur ging uit
naar Zweden om er een stage te doen en min of meer toevallig kwam ze terecht in Berlijn. Door de
ervaring in haar eerste creatief bureau en later in andere bureaus heeft ze geleidelijk aan een
netwerk van contacten weten uit te bouwen dat van zeer groot nut is in haar loopbaan als
zelfstandige in Duitsland in de grafische sector.
De Erasmus+ stage was een unieke kans die aan de basis ligt van de uitbouw van haar succesvolle
professionele carrière in Duitsland. Ze zou een dergelijke stage dan ook aan elke student zeer sterk
aanraden. Ze is al de personen die haar steunden bijzonder dankbaar; enerzijds haar ouders maar
anderzijds ook het hoofd van het Berlijnse creatief bureau die haar prima begeleidde en haar echte
professioneel waardevolle taken liet uitvoeren tijdens haar stage.
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18. SMP INTERVIEW Matthias Decleer 21 10 2010
Achtergrond en voorbereiding
Matthias Decleer deed zijn master Architectuur aan St Lucas in Gent, een masteropleiding die nu
geïntegreerd is in LUCA binnen de KULeuven. Architect worden was altijd een ware passie voor
Matthias en is het ook nog altijd. Tijdens zijn studies in het hoger onderwijs is hij tweemaal
Erasmusstudent geweest. De eerste maal in de periode van 6 maanden van januari 2014 tot juni
2014 in zijn vierde jaar of 1ste masterjaar Architect. Dit was als SMS (Student Mobility for Studies)
Erasmus student waarbij hij zes maanden studeerde aan de Universidad Politecnica de Madrid. Dit
was een duidelijk onderdeel van zijn masterstudies geïntegreerd in de opleiding
Nadat hij afgestudeerd was als master in de architectuur deed hij een SMP (Student Erasmus
Placement) Erasmus+ stage van 8 maanden in Kopenhagen, Denemarken. Dit was van september
2015 tot einde april 2016.
De stage van 8 maanden die Matthias deed na zijn studie tot master Architect dient gekaderd te
worden in de twee jaar stage die een afgestudeerde master Architect dient te doorlopen om een
officiële erkenning te krijgen in België bij de Orde van Architecten. Architect is een wettelijke titel die
vereist dat een jonge architect dus op de erkende lijst van de architecten wordt geplaatst en door de
orde van de architecten wordt erkend. Na twee jaar stage komt de (jonge) architect dus op de tabel
van architecten en kan deze ook deelnemen aan het inschrijven op openbare aanbestedingen.
De stage is het praktische vervolg op de academische opleiding. Het is een twee jaar durend
leerproces (min.120 uur per maand) waarbij de theoretische kennis voortdurend wordt uitgebreid en
getoetst aan de praktijk van het bouwen. Competenties en vaardigheden verworven tijdens de
studies worden tijdens de stage verder op punt gezet en geconcretiseerd. Onder de supervisie van
een stagemeester maakt de jonge architect kennis met de verschillende facetten van het beroep om
later professionele verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. De stage beoogt de vervolmaking van
de theoretische competenties enerzijds en anderzijds van de praktijkgerichte taken voor de
uitoefening van het beroep van architect . Vooraf wordt een stageplan opgemaakt in samenspraak
met de stagemeester, een ervaren architect die erkend is als stagemeester door de orde van
architecten. Vooraleer de stage kan worden aangevat, moet elke kandidaat-stagiair ingeschreven zijn
op een lijst van stagiairs. Dit gebeurt door een schriftelijke aanvraag in te dienen. Een stage kan in
het binnenland en ook gedeeltelijk in het buitenland gelopen worden. Tot voor enkele jaren, toen
Matthias zijn stage deed, was dat max. 6 maanden. Toch deed hij er 8 maanden. Nu kan dat zelfs een
volledig jaar in beslag nemen .Op basis van de maandelijkse stagefiches en de semestriële
stageverslagen van de stagiairs en stagemeesters wordt de architect stagiair geëvalueerd.
Mathias had twee opties voor ogen toen hij moest beslissen waar hij een deel van zijn twee jaren
stage zou doen in het buitenland. Uiteindelijk koos hij ervoor om eerst naar Denemarken te gaan
werken om wat te sparen en nadien is hij enkele maanden gaan reizen in Centraal -Amerika.
Een van de hoofdredenen waarom hij koos om zijn stage in Denemarken aan te vatten is omdat de
Deense cultuur en de Deense way of living hem zeer sterk aanspraken. Hij koos ook voor
Denemarken omdat hij een duidelijke interesse heeft voor de Noordelijke Scandinavische
architectuur en cultuur en ook omdat het een welvarend land is waar middelen beschikbaar zijn om
interessante architectuurprojecten uit te bouwen. Hij had reeds kennis gemaakt met de architectuur
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van Spanje tijdens zijn studieverblijf in het 4e jaar van zijn masteropleiding in Madrid en wilde graag
ook eens een andere indruk opdoen.
Langs de Sint Lucas hogeschool kwam hij bij Epos (hij denkt niet dat hij contact had met de VLUHR!)
terecht dat ervoor gezorgd heeft dat alles in verband met zijn Erasmusbeurs geregeld werd. Hij
kreeg een beurs van € 450 per maand maar voor een periode van zes maanden. Hij had immers al
een beurs gekregen als SMS Erasmusstudent in 2014 en een Erasmusstudent kan tijdens zijn
studieloopbaan max. 12 maanden een beurs krijgen. Het financiële was echter geen belemmering
aangezien Matthias voor zijn werk bij Dorte Mandrup per uur € 12 werd betaald. Niet veel maar toch
een nuttig bedrag om de eindjes aan elkaar te knopen.
Hij volgde geen taalvoorbereiding Deens aangezien grote architectenbureaus meestal het Engels al
voertaal hanteren. Zoals velen heeft hij wel wat survival Deens verworven tijdens zijn stage. Hij heeft
zelf logies gevonden en had op dit vlak geen enkel probleem.
Matthias was in feite naar Denemarken vetrokken zonder een stageplaats te hebben op voorhand.
Ter plaatste in Kopenhagen heeft hij zich een fiets aangeschaft en is hij met zijn portfolio map (van
ontwerpen en activiteiten) als jong afgestudeerd architect onder de arm, gewoon gaan aankloppen
bij architectenbureaus en heeft hij deze laten kennis maken met zijn portfolio. Na enige tijd werd
hem een stage aangeboden van 8 maanden bij het prestigieuze Dorte Mandrup bedrijf.
Dit is een inderdaad een zeer gekend Deens architectenbureau in Kopenhagen met als creatief
directeur Mevrouw Dorte Mandrup. Haar bedrijf (met circa 40 personeelsleden) heeft 20 jaar
ervaring. Ze streeft ernaar om de kunst van het luisteren te perfectioneren en het grotere geheel te
begrijpen. Ze zijn experten op het vlak van nieuwe gebouwen, transformaties, gebouwen voor
gemengd gebruik, onderwijs & werkruimtes en oriëntatiepunten in steden. Dorte Mandrup heeft op
Matthias echt indruk gemaakt en hij vindt haar een fantastische dame in het werk en in de omgang
met de mensen die voor haar werken. Matthias maakte als stagiair-architect gedurende zijn stage
deel uit van één van deze teams. Dorte Mandrup werkt "hands on" en in nauwe interactie met alle
projectteams en heeft voor de lay-out van elk project zelf de verantwoordelijkheid.
Na zijn acht maanden stage in Kopenhagen werkte hij deeltijds of voltijds in verschillende
architectenbureaus o.a. bij Casa Argentaurum, Robbrecht & Daem architecten en Glenn SesCg
architects. Uiteindelijk diende hij twee jaar stage te doen om de erkenning van de orde van
architecten te krijgen.
Nu zijn stage voorbij is (sinds 2018) werkt hij op dit ogenblik enkele dagen per week voor en samen
met een kleinschalig architectenbureau, Buyse Seghers architecten, in Gent.
Tijdens zijn opleiding architectuur vatte Matthias ook een opleiding helikopterpiloot aan, die hij
vervolledigde in 2018. Hij richtte onlangs samen met zijn vader een bedrijf op, HeliXperience dat
vluchten aanbiedt aan zakenlieden of aan particulieren voor speciale gelegenheden zoals huwelijken
of luchtdopen. Hij hoopt de twee professionele activiteiten Architect en helikopterpiloot
tegelijkertijd te kunnen uitoefenen in de toekomst.
Activiteiten TIJDENS de stage
Matthias maakte tijdens zijn stage heel concreet deel uit van één van de vele teams die op
verschillende grote en boeiende projecten werken. Hij werkte tijdens zij n stage veel op
wedstrijdontwerpen aangezien Dorte Mandrup aan veel wedstrijden deelneemt en er ook al veel
heeft binnengehaald. Het werk dat hij er deed was helemaal anders dan wat hij tijdens zijn
academische opleiding had geleerd. Het hoofdaccent lag op het plastische in de architectuur en
72

minder op het “ingenieuze” (dat verband houdt met de ingenieurskant (technische!) van een
ontwerp.
Zijn hoofdbezigheid tijdens zijn stage was mee te helpen bij het uittekenen van een concreet project.
Dit soort werk ligt hem wel want hij zegt zeer secuur en nauwgezet tewerk te gaan. Zo tekende hij
samen met anderen van zijn team mee aan het bezoekerscentrum, Ilulissat Icefjord Centre,
Greenland aan de Westkust van Groenland bij de enorme gletsjer Sermeq Kujalleq. Al meer dan 250
jaar bestuderen gletsjologen de oude gletsjer en de dagelijkse productie van enorme hoeveelheden
ijs. Het is een ideale plek voor wetenschappelijke observatie van klimaatverandering. Dorte Mandrup
ontwierp dit gebouw zo dat het opgaat in het indrukwekkende landschap en tegelijkertijd de lokale
bewoners, toeristen en klimaatonderzoekers het ultieme uitkijkpunt biedt om de Icefjord te
observeren. Het Icefjord Center 4vertelt een verhaal over ijs, de geschiedenis van de mens en de
evolutie op zowel lokaal als mondiaal niveau.
Mathias benadrukte sterk dat hij als jonge stagiair geen leidende rol had in het team en dat hij wel
over bepaalde aspecten kon meedenken, mee discussiëren en ook zeker mee mocht plannen
tekenen en maquettes maken voor de ontwerpen voor dit Icefjord Centre in Groenland. Hij was
geenszins betrokken bij eindbeslissingen in verband met dit project. Het tekenen en maquettes
maken waren aspecten die hij duidelijk had geleerd tijdens zijn academische opleiding en die dus hier
zeker hun nut bewezen. Hijzelf was niet echt onder de indruk van het uiteindelijke resultaat maar
toch blij (en fier) hij er zijn teken-steentje toe heeft bijgedragen.
Tijdens zijn 8 maanden stage had hij geen echte begeleiding ter plaatste. Hij besprak wel zijn werk
met zijn collega’s of de teamverantwoordelijke maar er was geen echte gestructureerde begeleiding.
Dat was ook niet voorzien en niet afgesproken met het Dorte Mandrup bureau. De feedback van
collega’s was in feite ook een vorm van begeleiding.
Zoals afgesproken met zijn stagemeester stuurde Matthias maandelijkse stagefiches en de
semestriële stageverslagen ondertekend door zijn stagemeester naar de orde van architecten die de
mogelijkheid hadden deze te becommentariëren en suggesties te doen in verband met de inhoud
van zijn stage.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Na zijn stage werd het eindverslag van zijn 8 maanden stage grondig besproken met de
stagemeester, aangeduid door de orde van de architecten . Er werden vragen gesteld en bepaalde
activiteiten dienden toegelicht te worden. Dit twee jaar-durende stageproces bij de orde werd met
succes afgerond. Nadien diende hij dan nog een speciale verzekering als architect af te sluiten.
Sedertdien staat Matthias nu officieel op de tabel van de orde van architecten als een officieel
erkende architect.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
De buitenlandse stage was zeer zeker een leerrijke ervaring zoals zijn studieperiode in Spanje er ook
een was. Matthias benadrukt dat hij veel persoonlijke vaardigheden verder heeft ontwikkeld of
aangescherpt dankzij zijn twee buitenlandse Erasmusverblijven, een studieverblijf van 6 maanden in
Madrid in 2014 en 8 maanden stage tussen sept. 2015 en april 2016.

4

Verdere informatie: https://www.dortemandrup.dk/work/ilulissat-icefjord-centre-greenland
73

Zijn doorzettingsvermogen, zijn zelfvertrouwen en assertiviteit , zijn probleemoplossend vermogen
zowel professioneel als op persoonlijk vlak zijn zonder enige twijfel verbeterd. Matthias laat terecht
opmerken dat als je acht maanden in een vreemd land woont en werkt, je sowieso leert je plan
trekken. Op je fiets weken rondrijden naar architectenbureaus om je portfolio toe te lichten getuigt
toch wel van ondernemerschap en van doorzettingsvermogen.
Hij was al zeer gemotiveerd voor zijn beroep als architect en is het nog meer; zoals eerder vermeld is
het een echte passie voor hem. Ook zijn teamvaardigheden gingen er verder op vooruit ook al is het
werk van een architect ook voor een groot deel individueel tekenen.
De stage heeft hem ook nog diepere inzichten meegegeven over de impact van de plaatselijke
(Deense) cultuur op de architectuur en de rol van de architect. Dit blijkt duidelijk wat hierna vermeld
wordt. Als stagiaire ga je op stap in een vreemd land en leer je met andere ogen kijken naar de
cultuur en de architectuur.
Dankzij zijn stage heeft Matthias geleerd dat er verschillende visies of percepties zijn van de architect
en zijn taken. In Vlaanderen en België heeft men vooral aandacht en oog voor de technische en
ingenieurscompetenties van de architect. Men is wettelijk verplicht een architect onder de arm te
nemen bij elke nieuwbouw of bij elke verbouwing. De architect wordt dus gezien als een soort
noodzakelijk en onvermijdelijk kwaad. De meeste bouwers verwachten niet dat de architect vooral
het “kunstige” (het artistieke) benadrukt maar het technische en praktische en ervoor zorgt dat het
lastenkohier wordt nageleefd zodat een kwalitatief hoogstaand gebouw wordt afgeleverd. In
Denemarken was het accent veel meer op het kunstzinnige en op het artistieke aspect van het
gebouw. Mathias heeft dus duidelijk vastgesteld dat er een verschil in visie is van hoe men naar de
architect kijkt en hoe de bouwers hem ook zien.
Verder heeft Matthias ook vastgesteld dat men in sommige landen het creëren van een
architecturaal gebouw bekijkt als juist het uittekenen, ontwerpen en verwezenlijken van een gebouw
zonder weinig of geen rekening te houden met de inhoud van het gebouw of de innerlijke functie
van het gebouw en de omgeving waarin het gebouw wordt geplaatst. Er dient een sterke
wisselwerking te zijn volgens hem tussen de exterieurarchitect en de interieurarchitect.
Matthias is ook van mening dat er een grote druk op (jonge) architecten rust op verschillende
vlakken zeer zeker als ze carrière willen maken: om creatief te zijn, om artistieke hoogstaande
gebouwen neer zetten die volledig in harmonie zijn met hun omgeving enz. Het is een uitdagende,
moeilijke taak die een lange inzet vraagt van zeker de jonge architecten. Voor hen is het niet altijd
evident zich waar te maken en te overleven in een zeer competitieve wereld. Het verwondert hem
dan ook niet dat hij heel wat jonge collega’s ziet die er onder doorgaan of jonge collega’s die
psychologische problemen hebben.
Zijn stageperiode heeft hem ook doen inzien dat er enkele lacunes zijn in de opleiding die hij kreeg
als architect. Tijdens zijn masterstudies was het accent heel sterk op het kunstzinnige van het
architectenberoep en waarschijnlijk niet genoeg op de praktische en technische kant van het beroep.
De architectuurstudie was voor Matthias een zeer confronterende en bij wijlen zeer subjectieve
studie. Op het einde van die studie begin je met zeer grote of hoge ”kunstzinnige” verwachten maar
al te vaak komt men terecht in de harde realiteit en is het moeilijk om echt met beide voeten op de
grond te blijven staan.
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Besluit
Het was en unieke ervaring gedurende acht maanden te kunnen meewerken op een gerenommeerd
architectenbureau in Kopenhagen. Matthias raadt het dan ook aan voor alle studenten. Een
buitenlandse studie of een buitenlandse stage verruimen altijd de horizon en verdiepen je inzichten
en kennis in andere culturen. Ze leiden ook altijd tot rijke en gevarieerde contacten. Dat heeft zeker
een invloed op je beroepsleven.
Mathias benadrukt op het einde van het interview dat het belangrijk is jonge architecten te steunen
en te ondersteunen in hun werk. Het is een zeer belastende job en de moeilijkheidsgraad mag niet
onderschat worden. De weg naar een topcarrière is moeilijk en steun kan onder andere gegeven
worden door tijdens de opleiding meer aandacht te geven aan de praktische en psychische aspecten
van het architectenberoep.

19. SMP INTERVIEW Stef Gyzels 21 10 2010
Achtergrond en voorbereiding
Stef Gyzels studeerde in het TSO in de afdeling Handel. Hij schreef zich eerst in bij de
lerarenopleiding in Vorselaar van de Thomas More Hogeschool Kempen. Hij wou leraar
Aardrijkskunde en Economie worden. Dat viel niet zo goed mee want ze waren nogal veeleisend en
de selectie was, volgens, hem zeer streng. Slechts één op acht studenten slaagde in het eerste jaar.
Na deze mislukking ging hij een tijdje (ongeveer acht maanden) in een bakkerij werken waar hij alle
soorten taken uitvoerde maar hoofdzakelijk als verkoper in de bakkerij werkzaam was.
Daarna besliste hij Sociaal werk te studeren, opnieuw aan Thomas More Hogeschool. Daar zit hij in
zijn derde jaar maar hij spreidt zijn studie over vier jaar aangezien hij in het eerste jaar slechts 40
studiepunten behaalde. Hij ging in zijn tweede jaar stage lopen in Finland gedurende vier maanden
van september tot december . Hij deed er zijn stage in een Rehablitation centre in Hämeenlinna, een
stad van 67.000 inwoners op 100 km van Helsinki in Zuid Finland. Het is de geboortestad van Jan
Sibelius.
De Thomas More Hogeschool heeft een samenwerking met Häme University of Applied Sciences
(HAMK). Deze hogeronderwijsinstelling HAMK is een multidisciplinaire instelling voor hoger
onderwijs, centraal gelegen in het meest bevolkte gebied van Zuid-Finland. Het internationale
perspectief is een natuurlijk onderdeel van de dagelijkse bezigheden van HAMK. Naast de Finse
studenten zijn er buitenlandse studenten uit ongeveer 70 verschillende landen.
Het hoofdcentrum van HAMK bevindt zich in Hämeenlinna. Bepaalde studierichtingen bevinden zich
in verschillende kleinere steden in een straal van 60 km daarrond: in Evo, Forssa, Lepaa, Mustiala,
Riihimäki, Valkeakoski. Er studeren 7500 studenten in totaal aan HAMK.
Op de Thomas More Hogeschool Kempen wordt ieder jaar een informatiedag gehouden rond studieen stagemogelijkheden in het buitenland. Vanaf het eerste jaar had Stef daaraan deelgenomen.
Naast het sociale heeft hij ook een grote interesse voor alles wat internationaal is, voor reizen en
voor gezonde voeding. Door veel op reis te gaan kan hij andere jongeren ontmoeten, met hen van
gedachten wisselen, lekker eten en kan hij dus zijn interesses gemakkelijk combineren. Vandaar ook
zijn interesse en motivatie om deel te nemen aan een Erasmus+-stage.
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In het begin van zijn 2e jaar heeft hij zijn kandidatuur geplaatst om aan een stage deel te nemen in
het buitenland. De keuze van landen was groot want Thomas More heeft een uitbereid net van
samenwerkingsverbanden op Europees en internationaal vlak. Stef koos voor Finland omdat zijn
opleiding goede contacten had met de hogeschool HAMK die een gelijkaardige opleiding had. Stef
houdt ook veel van de natuur, van de koude en van skiën. Daarenboven droomde hij ervan het
noorderlicht te zien.
Alles was prima geregeld zowel wat het verblijf als wat de stage zelf betrof. Aangezien Stefs
opleidingsverantwoordelijken binnen Thomas More zeer goede contacten hebben met HAMK en de
diensten van de Vlaamse hogeschool en de Finse zeer goed georganiseerd waren, werden alle
praktische en administratieve zaken zeer vlot afgehandeld. HAMK regelde de huisvesting. Hij vond
een kamer in een universitaire residentie waar hij keuken en badkamer deelde. In dezelfde
gebouwen waren er heel wat andere buitenlandse studenten wat hem toeliet gemakkelijk sociale
contacten te leggen met andere studenten en ook Erasmusstudenten. Vaak kookten verschillende
studenten samen of deden ze ook samen sportactiviteiten zodat er een hechte band ontstond en
een soort Erasmusfamilie in de studentenresidentie die ze Erasmus City noemden.
Hij kon op de residentie ook koken of hij kon in het restaurant van de universiteit gaan eten tegen
een schappelijke prijs. Hij vond het Fins eten niet denderend. De buitenlandse studenten konden
ook een fiets krijgen voor hun verplaatsingen. Bij zijn aankomst stond er ook een Erasmusbuddy te
zijner beschikking wat nuttig was.
Stef kreeg een beurs van iets meer dan € 350 per maand wat voor de vier maanden € 1500 was. Dit
bedrag volstond om de kosten van de universitaire residentie te betalen en zijn vliegtuigticket.
Daarnaast gaf hij nog € 3500 uit omdat hij verschilleden reizen in Finland en in de omringende landen
maakte.
Staf had geen voorbereidende cursus Fins gevolgd aangezien hij dacht dat iedereen in Finland toch
wel Engels zou kennen. Dit was echter niet het geval; zeker niet wat de ouderen betrof, de meeste
jongeren waarvoor hij activiteiten diende te organiseren konden dit wel. Gelukkig was één van de
Finse begeleiders in het centrum meertalig en kon hij naast het Fins ook zeer goed Engels en zelfs
Nederlands. Deze leraar kon dan ook als tussenpersoon dienen als er taal- of andere moeilijkheden
waren.
Activiteiten TIJDENS zijn stage
De buitenlandse stage werd gezien als een hands-on stage daar waar de stages die hij in Vlaanderen
in het 1ste jaar had gedaan observatiestages waren. Stef liep zijn stage in het Hämeenlinna
Rehabilitation Centre, afdeling Dynamo. Dit centrum vangt probleemjongeren op van 18 tot 29 jaar.
De bedoeling is om deze jongeren waarvan een deel zelfs geen familie heeft, op te vangen, te
ondersteunen en te begeleiden zodat ze geleidelijk aan terug kunnen meedraaien in de Finse
maatschappij.
De docenten van sociale vorming hadden duidelijke opdrachten meegeven aan de studenten.
Stef had een studiementor op de stageplaats die hij dagelijks ontmoette. Hij had er ook één binnen
zijn opleiding in Thomas More met wie hij vooral contact had rond de tussentijdse en de
eindevaluatie. Voor praktisch problemen kon hij ook terecht op de dienst internationalisering van de
HAMK University of Applied Sciences.
De hoofdopdrachten in het rehabilitatiecentrum hadden vooral te maken met het organiseren van
allerlei initiatieven voor de Finse jongeren die in dat centrum verbleven. Het eerste deel van zijn
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stage was praktijkgericht maar eerder een observatiestage om te zien hoe het centrum werkte en
welke jongeren daar werden geholpen. Stef diende aandacht te geven aan hoe die jongeren werden
begeleid: hij diende hen beter te leren kennen, contact met hen te maken en na te gaan welke
methodes werden gebruikt en welke activiteiten werden opgezet om hen geleidelijk aan terug in de
maatschappij te integreren. Sommige van die jongeren waren “moeilijke” jongeren.
Na de observatieperiode heeft Stef geleidelijk aan zelf activiteiten uitgewerkt.
Hij diende meestal sportactiviteiten en meer algemene bezigheidsactiviteiten (zoals sportactiviteiten
en leren koken) te organiseren. Deze werden grondig voorbereid en dan met die jongeren
uitgevoerd. De uitgewerkte activiteiten dienden niet alleen grondig voorbereid te worden maar ook
geëvalueerd te worden. De Finse mentor beoordeelde ook de activiteiten die georganiseerd werden
door Stef. Hij werd ook gevraagd een voorstelling te geven over het Vlaamse secundair
onderwijssysteem en het te vergelijken met het Finse. In dat kader had hij ook vastgesteld dat het
beroep van leraar in Finland bijzonder sterk werd gewaardeerd en dat de toegang tot de opleiding
van leraar zeer competitief is.
Tijdens zijn stage had hij niet de kans om van gedachten te wisselen met Finse studenten die een
gelijkaardige opleiding sociaal vormingswerk volgen in Finland. Wat hij wel wat spijtig vond.
Stef wist duidelijk op voorhand wat hij er zou doen en hoe hij diende te rapporteren over de
activiteiten uitgevoerd tijdens zijn stage onder andere door bepaalde documenten in te vullen.
Spijtig genoeg vergat hij een van deze documenten, namelijk de tussentijdse evaluatie, door te geven
aan de Finse stagementor. Dit bracht bij de tussentijdse evaluatie toch wel wat moeilijkheden met
zich mee. Dit leidde tot een tussentijdse negatieve evaluatie maar die kon later gelukkig bij de
eindevaluatie worden rechtgezet. Uiteindelijk kreeg hij toch 12 / 20 voor zijn buitenlandse stage.
Buiten de activiteiten in het revalidatiecentrum had Stef geen contact met deze jongeren die daar
werden opgevangen. Tijdens zijn stage heeft hij elke gelegenheid te baat genomen om sociale
contacten te leggen met andere studenten.
Hij nam deel aan heel wat bijeenkomsten en etentjes en organiseerde er ook zelf. Hij heeft wel wat
uitstappen gedaan en maakte er kennis met de typische aspecten van Finland, het saunagebeuren,
de Finse bessen, het eten van rendiervlees. Tijdens zijn stage heeft hij de beste zalm ooit gegeten:
een ware belevenis. Hij maakte kennis met en apprecieerde de mooie natuur en hoe koud het kon
zijn. Maar hij houdt van de kou!
Naast de uitstappen in Finland nam hij deel of organiseerde hij zelf voor andere studenten
verschillende uitstappen waaronder een bezoek aan Tampere. De reizen gingen naar verschillende
landen. Estland (met bezoek aan de mooie stad Tallin) en de ferryervaring om naar Tallin te varen
met het overdreven alcoholgebruik bleven hem bij. Hij maakte eveneens een reis naar Zweden.
Hij ging ook naar St Petersburg met een groepje buitenlandse Erasmusstudenten. De voorbereiding
vergde veel tijd voor het visum enz. Hij sprak wel gepassioneerd over die reis met het bezoek aan de
prachtige stad en aan het Hermitage museum dat een grote indruk op hem maakte. Toch vond hij
deze reis niet voor herhaling vatbaar om verschillende redenen (bijv. de grote hoeveelheid
administratie).
Tenslotte nam hij deel aan een weekenduitstap georganiseerd door de internationale
studentenorganisatie ESN (European Student Network) met een ferry op de Baltische zee. In totaal
namen daar 1500 Erasmusstudenten aan deel uit 7 Scandinavische en/of Baltische landen.
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Dit was een uitstekende gelegenheid om te socialiseren met andere Erasmusstudenten uit vele
landen en elk zijn eigen netwerk te verbreden. Dit vond hij ook een unieke ervaring.
Hij maakte dus duidelijk kennis met de Finse cultuur maar ook met de Scandinavische en Baltische
cultuur meer in het algemeen en ook met de Russische cultuur. Vandaar dat hij naast zijn beurs dus
€ 3500 extra uitgaf aan al die activiteiten en reizen. Geld dat zijn lieve ouders investeerden in zijn
toekomst.
Activiteiten op het einde van en NA zijn stage
Op het einde van zijn stage en de periode onmiddellijk daarna investeerde Stef tijd in het opstellen
van zijn stageverslag. Stef werd daarna uitgenodigd om zijn stageverslag en andere documenten die
hij diende bij te houden tijdens de stage te komen toelichten bij zijn stagebegeleider van Thomas
More.
De eindevaluatie eindigde positief en Stef kreeg, zoals eerder vermeld, 12 / 20 voor zijn stage. Op het
einde had hij er dan ook voor gezorgd dat alle documenten in orde waren volgens de eerder
gemaakte afspraken. Sedert september 2020 zit hij nu in zijn derde jaar sociaal werk. Hij weet nog
niet wat hij wil doen eenmaal hij afgestudeerd is.
Dankzij het Internet en de sociale media blijft Stef in contact met verschillende van de buitenlandse
studenten die hij Hämeenlinna heeft ontmoet of op een van zijn talrijke reizen die hij deed tijdens
zijn professionele stage in het Rehabilitation centre.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Stef denkt dat hij zijn professionele competenties in verband met sociaal werk niet echt heeft
verbeterd en verdiept. Het was niet makkelijk om met die jongeren tussen 18 en 29 om te gaan en
hen te helpen om zich te re-integreren in de Finse maatschappij. Toch zal wat hij daar heeft ervaren
hem zeker van nut zijn in zijn latere carrière.
Hij heeft er zeker geleerd dat hij nauwkeuriger moet omgaan met de opdrachten die hij meekreeg op
de stage en hoe en wanneer hij over zijn stage diende te rapporteren. Zijn tijdsmanagement en
stiptheid zijn er dus waarschijnlijk op vooruit gegaan. Hij heeft ook beter leren plannen in verband
met zijn stagetaken en zijn stageverslag.
Hij benadrukt heel fel dat hij zelfstandiger en assertiever is geworden en nog meer zijn plan heeft
leren trekken. Hij heeft ook op een meer gestructureerde manier activiteiten leren organiseren zoals
de sport en bezigheidsactiviteiten die hij voor de Finse jongeren in het Rehabilitatiecentrum
organiseerde. Hij heeft ook zijn organisatietalent verbeterd door de uitstappen en reizen die hij voor
anderen en zichzelf heeft georganiseerd.
Hij heeft zich volledig opengesteld voor de Finse, de Scandinavische en de Baltische cultuur en heeft
ook kennis gemaakt met de Russische cultuur. Wat hij heeft meegemaakt wist hij te duiden en wist
hij te evalueren door te verwijzen naar wat volgens hem de positieve en negatieve of minder goede
elementen waren.
Besluit
De buitenlandse stage was voor Stef zeker een positieve en verrijkende ervaring. Hij zou het aan elke
student aanraden en dat doet hij ook. Hij heeft heel veel contacten gemaakt en blijft met heel
studenten in contact en heeft dus een breed sociaal netwerk opgebouwd. Met enkele studenten
communiceert hij zelfs dagelijks.
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20. SMP Interview Piet Leenen 11 12 2020
Achtergrond en voorbereiding
Piet Leenen volgde de opleiding CVO graduaat Maatschappelijk werk aan Sociale Hogeschool, UCLL
University College Leuven Limburg, in Leuven waar hij in juni 2017 afstudeerde. Tijdens deze
opleiding ging hij op Erasmus+ stage gedurende drie maanden in een Community Youth Project ,
SHY, in Waterford, Ierland van februari tot einde april 2017.
Piet kreeg informatie van de verantwoordelijken voor internationalisering, o.a. Barbara Hendrickx
over de buitenlandse stagemogelijkheden binnen Erasmus. Hij kon zijn kandidatuur stellen voor een
stage in Spanje of in Ierland. De studenten werden uitgenodigd schriftelijk hun kandidatuur in te
dienen. Daarna volgde een intake gesprek tijdens hetwelk gepeild werd naar de motivatie, de
interesse en de talenkennis van de kandidaten. Er werd ook rekening gehouden met eerdere
ervaring in het buitenland. Het gesprek probeerde ook na te gaan of er interesse was voor andere
culturen en of de kandidaat een dergelijke buitenlandse stage aankon.
Eenmaal Piets kandidatuur voor een buitenlandse stage was aanvaard opteerde hij voor Ierland. Hij
koos dit land omdat hij het Engels zeer goed beheerst. Hij was van mening dat het belangrijk is als
men een stage doet in het kader van maatschappelijk werk, dat men zeer vlot moet kunnen omgaan
met de groep personen, de jongeren, met dewelke hij zou werken. Hij wenste geen tussenpersoon
nodig te hebben zodat hij zelf een relatie met die jongeren kon uitbouwen; iets waar hij trouwens,
volgens hem, zeer goed in geslaagd is.
Piet heeft altijd interesse gehad voor allerlei projecten met jongeren reeds vanaf de secundaire
school. Eerst werkte hij mee aan een project rond een weeshuis in Hongarije waar hij een maand
ging werken. Later werd hij dankzij een leraar van zijn secundaire school betrokken bij een project in
Indië. Ook daar kon hij als jongere een maand gaan meewerken. Toen hij een Japanse vriend had
ging hij enige tijd naar Japan. Dankzij deze verschillende mobiliteiten op jonge leeftijd verbeterde hij
sterk zijn talenkennis en kwam hij ook nauw in contact met de problematiek van probleemjongeren.
Hij drukt zich zeer vlot uit in Het Nederlands en het Engels. Hij drukt zich ook goed uit in het Frans,
het Duits en het Spaans.
Van de internationale coördinator van de Sociale School, UCLL, krijg hij een contactpersoon in
Ierland die hij zelf diende te contacteren. Deze persoon die banden heeft Met WIT Waterford
Institute of Technology, een grote hogeschool, hielp Piet bij het zoeken naar en het vinden van een
gepaste stageplaats. Zo kwam hij dus bij SHY terecht. Piet ging zelf op zoek naar logies maar kreeg
ook steun daarbij van de tussenpersoon. Zo kon hij een kamer huren voor de drie maanden in een
dormitory van de WIT, Waterford Institute of Technology.
Tijdens de voorbereiding kon hij op elk ogenblik ook terugvallen op de internationale coördinator van
de Sociale School van UCLL. De student moest zelf alle afspraken en stappen nemen maar kon altijd
terugvallen op de verantwoordelijke van de dienst internationalisering. Piet benadrukte dat hij die
aanpak bijzonder waardeerde. Hij voelde zich zelf verantwoordelijk maar wist dat hij altijd op hulp
kon rekenen. Hij werd ook ongevraagd op bepaalde ogenblikken door de verantwoordelijke
internationalisering gecontacteerd omdat ze wou weten of de alles vlot verliep en of hij hulp nodig
had. Dat was een grote steun.
Dankzij het feit dat hij op een dormitory van WIT logeerde kon hij ook gemakkelijk contact leggen
met andere studenten en Erasmusstudenten. Hij ontmoette eerst een andere studente die daar
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studeerde uit Hasselt die hem bij andere studenten introduceerde. Zo kon hij deelnemen aan
uitstappen naar mooie dorpen in Ierland en aan feesten die de Erasmusstudenten organiseerden. Hij
kwam in contact met studenten uit vele Europese landen enerzijds en anderzijds ook met studenten
uit de VS, Brazilië en nog meer landen. Hij blijft met verschillende van hen nog in contact. In het
begin was dat nog geregeld nu wat minder, vooral bij verjaardagen of op speciale gelegenheden. Hij
kreeg ook de kans om naar Dublin te gaan voor een lang weekend waar een van zijn vrienden woont.
Hij heeft heel veel genoten van het bezoek aan deze stad.
De dienst internationalisering van UCCL hielp hem ook bij de administratie voor het verkrijgen van de
beurs en dat verliep allemaal vlot. Hij kreeg uiteindelijk ongeveer € 1200 voor zijn periode van drie
maanden. Hij betaalde voor de kamer met douche € 350 per maand aan WIT en diende apart op een
kaart geld te zetten voor de elektriciteit. Hij kookte zelf en deed zelf zij boodschappen in lokale
supermarkten. Dat viel allemaal goed mee.
Er werd een Learning Agreement opgesteld maar die was zeer ruim geformuleerd maar sloot toch
zeer goed aan bij zijn opleiding als maatschappelijk werker. Piet benadrukte dat de stage inderdaad
helemaal aan zijn verwachtingen beantwoordde op professioneel en persoonlijk vlak. Er werden op
voorhand ook zeer duidelijke afspraken gemaakt over de mentoren ter plaatste, de mentor aan de
sociale school van UCLL, de opdrachten die dienden uitgevoerd worden ter plaatse en de manier
waarop de student diende te rapporteren over zijn stage.
Activiteiten TIJDENS de stage
Piet had dus een stage van drie maanden aan Het Community Youth Project , SHY, in Waterford,
Ierland. Dit centrum werkt met jongeren van 10 tot 21 jaar in St John’s Park, St Herblaine, Kilcohen
en omliggende gebieden. Het heeft bijzondere aandacht voor kansarme jongeren. SHY werkt met
kerngroepen voor jongeren met ontwikkelingsproblemen. Het probeert de jongeren waaronder ook
dakloze en/of gehandicapte jongeren, te motiveren, te sensibiliseren om terug bij de maatschappij
aan te sluiten. Tijdens de programma’s wordt vooral ingespeeld op de concrete behoeften en
interesses van de jongeren. SHY geeft ook onderwijsondersteuning zodat jongeren toch bij het
reguliere onderwijs kunnen aansluiten. SHY organiseert ook speciale interesseprogramma's op korte
termijn zoals kunst, kunsten en ambachten, drama, STEM-wetenschapsactiviteiten, sportactiviteiten
enz. Er wordt wekelijks een Special Interest Café georganiseerd voor en met de jongeren. Het
centrum probeert ook met de ouders te werken als ze die kan bereiken. Piet was super blij te kunnen
kennis maken met al deze hierboven vermelde aspecten.
Piet benadrukte dat sommige jongeren echte probleemjongeren waren die deel uitmaakten of deel
hadden uitgemaakt van jeugdbendes. Dit aspect hield voor Piet een echte uitdaging in maar hij
slaagde erin met de meeste jongeren een goede relatie op te bouwen.
Tijdens zijn stage werd Piet echt geïntegreerd in het team van het SHY jeugd centrum. Hij werkte
samen met psychologen en andere zorgverstrekkers. Hij werd niet als een stagiair aangezien maar
werd echt beschouwd als een jonge professioneel. Er werd duidelijk om zijn mening gevraagd als de
problemen van sommige jongeren werden besproken en kon concrete suggesties doen als een
bepaalde aanpak werd afgesproken. Zijn suggesties werden ook opgevolgd. Piet vond het heel
belangrijk dat hij echt een onderdeel was van het team en ook erg gewaardeerd werd. Het maakte
de stage tot een unieke belevenis voor hem waardoor hij ontzettend veel heeft bijgeleerd.
Hij organiseerde ook heel veel activiteiten voor jongeren vooral op het vlak van sport: voetballen,
boksen, paardrijden waren belangrijke sporten om jongeren bepaalde competenties bij te brengen.
Het waren ook ideale momenten om jongeren beter te leren kennen, met hen van gedachten te
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wisselen en hen proberen te helpen. Piet probeerde ook de thuissituatie van de jongeren beter te
leren kennen omdat de hulp die geboden werd dan vaak gerichter en efficiënter kon zijn . Hij leerde
tijdens zijn stage ook hoe andere instanties zoals sociale diensten, de politie, scholen enz. bij de
hulp aan deze jongeren werden ingeschakeld.
Dankzij het feit dat hij echt diepgaand geïntegreerd werd in het team kon hij kennismaken met alle
diensten en geledingen van de sociale diensten en aanverwante diensten in Ierland. Hij leerde de
werking van de sociale zekerheid en van de mutualiteiten in Ierland bijzonder goed kennen. Hij
maakte kennis met ander sociale diensten die met probleemjongeren werken. Hij maakte ook kennis
met andere sociale problemen in Ierland zoals de vergrijzing en de grote werkloosheid in Ierland. Hij
stelde ook vast dat op verschillende gebieden de Ierse maatschappij toch heel wat anders is dan de
Vlaamse en dat Ierland op sociaal vlak toch wat achterop hinkt. Piet benadrukte dat hij echt heeft
geleerd door onze systemen met de Ierse systemen te vergelijken wat hem professioneel ook ten
goede zal komen.
Met de Engelse taal had hij geen enkele probleem. Hij leerde er wel dat naast verbale communicatie
ook de non-verbale communicatie in dit werk met probleemjongeren bijzonder belangrijk is. Hij had
dat theoretisch geleerd in zijn opleiding maar kon dat nu zeer goed in de praktijk toepassen.
Piet werkte zoals de andere personeelsleden van 8u 30 ‘s morgens tot rond 5 u 30 ’s avonds. Soms
moest hij laat werken als er speciale activiteiten waren maar dan diende hij de dag erop slechts op
de middag aanwezig te zijn op het centrum. Het werkrooster werd zeer flexibel ingevuld en dat
waardeerde Piet ook heel fel. Hij kreeg geen enkele vergoeding van het centrum.
Piet gebruikte elk activiteit binnen zijn stage als maatschappelijk werker maar ook daarbuiten om
meer te weten te komen over het sociaal werk en het gezondheidssysteem van Ierland. Een korte
opname in het ziekenhuis gebruikte hij om ook meer te weten te komen over het ziekenhuis- en het
gezondheidssysteem in Ierland.
Wat de mentoren betreft had Piet in feite DRIE mentoren:
-

De mentor aan de Sociale school van UCLL in Leuven
De mentor van het youth centre SHYY zelf die Piet zijn stage ter plaatste echt begeleidde
Een mentor aan WIT met wie hij praktisch geen contact had maar voor wie hij toch
opdrachten diende uit te voeren.

Voor elk van deze mentoren dienden bepaalde taken te worden uitgevoerd:
-

-

De mentor op UCCL zag erop toe dat de hoofdopdracht van de stage maatschappelijk werk
echt werd gerealiseerd. Piet diende tot dit doel een blog bij te houden waarop hij informatie
deelde over de dagelijkse activiteiten die hij uitvoerde op het centrum SHY ze beschreef en
becommentarieerde. Op deze blog diende hij ook verbanden te leggen tussen wat hij op
UCLL had geleerd en hoe hij dit in de praktijk omzette. Hij diende ook aandacht te besteden
aan de beschrijving van zijn taak binnen de organisatie SHY en binnen het team waarin hij
meedraaide. Men had hem ook gevraagd de struikelblokken of de problemen die hij
ontmoette duidelijk te beschrijven en uit te weiden over mogelijke oplossingen. Hij diende
ook de lessen die hij leerde uit zijn stage duidelijk te verwoorden. Hij moest ook de impact
van de stage op zijn opleiding duidelijk maken. Ook had hij de opdracht de verschillen in het
werk van de maatschappelijke werker te beschrijven tussen Vlaanderen en Ierland.
Voor de stagementor van SHY diende hij concreet casussen te beschrijven van concrete
patiënten (jongeren) met wie hij bezig was tijdens zijn werk als maatschappelijk werker.
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-

Vooral verwachtte de stagementor van SHY dat hij meewerkte aan het brainstormen over
welke hulp diende geboden te worden en hoe hulp dan concreet gestalte kon krijgen in de
activiteiten die het centrum en die Piet samen met het centrum voor die probleemjongeren
opzette. Zo diende Piet na te denken over de rol van de kinderpsychiatrie en wat die kon
doen om kinderen met ASS , het Autisme Spectrum Syndroom, concreet te helpen.
De stagementor van WIT met dewelke hij nooit contact had, gaf hem opdrachten die eerder
van theoretische aard waren i.v.m. met de werking van de maatschappelijk werker.

De eindevaluatie was gebaseerd op de informatie van de drie stagementoren. Vooral de
stagementor van UCLL en die van WIT hadden contact met elkaar langs een intern gesprek om tot
een globaal oordeel van de stage te komen. In het geval van Piet was deze eindevaluatie positief. Dit
was toch wel belangrijk gezien deze eindstage goed was voor 30 ECTS studiepunten.
Activiteiten op het einde van en NA zijn stage
De buitenlandse stage was een belangrijk deel van zijn eindstage voor het behalen van zijn
einddiploma. De stage motiveerde hem echt om nog meer te kunnen doen voor dergelijke
jongeren als sociaal werker. Eenmaal terug uit Ierland besliste hij dan ook verder te studeren en zo
kon hij op anderhalf jaar de bachelor Maatschappelijk werk behalen aan UCLL.
Eenmaal terug op de sociale school van UCLL heeft men hem niet gevraagd de informatie over zijn
stage met jongere studenten te delen. Ook werd door lectoren nooit naar de impact of het belang
van dergelijke stages gepeild wat hij spijtig vond. Hij lijkt nochtans een zeer geschikte persoon te zijn
om andere studenten warm te maken om deel te nemen aan dergelijke buitenlandse stages.
Nadat hij afgestudeerd was had hij nog graag een cursus hypotherapie gevolgd waarbij het paard
wordt gebruikt als hulpmiddel in het behandelen van kinderen en volwassenen met bepaalde
problemen zoals angst, onzekerheid, ontwikkelingsmoeilijkheden enz. Deze cursus kon hij uiteindelijk
niet volgen omdat hij een tijdelijk contract kreeg aangeboden in een asielcentrum om er een persoon
te vervangen die tijdelijk afwezig was. Nadat die persoon terugkeerde verloor hij zijn baan. Hij
solliciteerde onmiddellijk terug en gaat begin januari 2021 aan de slag bij Kind & Gezin als consulent.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Pieter benadrukt sterk dat hij dankzij zijn buitenlandse stage in Waterford in feite alle professionele
en persoonlijke competenties vermeld in de lijst voor het interview verder heeft kunnen ontwikkelen
en versterken. Een verblijf in een andere land is een unieke gelegenheid om de zelfredzaamheid, de
zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de assertiviteit van een jongere te versterken. Hij vond het
bijzonder belangrijk dat de student zelf vanaf het begin van de voorbereiding van de stage zelf
verantwoordelijke is voor het opzetten en uitrollen van de stage. Hij was de verantwoordelijke van
zijn stage. Hij heeft geleerd op eigen benen te staan en heel wat praktische problemen op te lossen
die je in eigen land niet hoeft op te lossen. Hij beklemtoont dat hij vele problemen zelf heeft opgelost
door vragen te stellen aan diegenen die oplossingen konden aanreiken. Hij heeft duidelijk geleerd
voor zichzelf op te komen.
Hij heeft tijdens zijn stage zeer zeker vele professionele competenties verder aangescherpt en
verdiept en ook nieuwe competenties kunnen verwerven. Tot deze nieuwe competenties behoort
het vergelijken van de taak van een maatschappelijk werken in Ierland en Vlaanderen en het leren
werken met en voor probleemjongeren.
Hij leerde echt samen te werken in teamverband met anderen. Hij leerde hun steun en hulp
waarderen bij het vervolledigen van zijn opleiding. Hij heeft veel contacten gelegd en vrienden
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gemaakt met wie hij nog in contact is. Hij heeft ook de Ierse cultuur en eigenheid leren te waarderen.
Hij heeft ook duidelijk geleerd te waarderen dat er ook veel goede dingen gebeuren bij ons in
Vlaanderen en België.
Besluit
Het lopen van een stage van drie maanden tijdens het laatste jaar van de graduaatsopleiding
Maatschappelijk werker was een unieke ervaring die voor Piet van onschatbare waarde is en tijdens
dewelke hij ontzettend veel heeft bijgeleerd. Hij zou dan ook een dergelijke buitenlandse stage
aanraden aan alle Vlaamse studenten. De stage heeft een impact gehad op zijn verdere studieloopbaan
en zal zeer zeker een grote invloed hebben op zijn professionele loopbaan. Zijn buitenlandse
activiteiten hebben zijn kijk op de wereld zeker verruimd en verrijkt. Hij is altijd bereid informatie te
verschaffen aan andere studenten om hen te motiveren gebruik te maken van dergelijke SMP stages
en studieperiodes in het buitenland.
Hij dankt de dienst internationalisering van de Sociale school van UCLL voor de hulp bij de
voorbereiding van het verblijf in het buitenland en voor het verkrijgen van de financiële steun en hoopt
dat veel meer studenten zullen deelnemen aan buitenlandse stagemogelijkheden in het kader van
Erasmus+.
Hij is bijzonder dankbaar ook naar het team van SHY waar hij zijn stage kon lopen. Daar leerde hij wat
echt teamwerk was. Het was een fijn, open en flexibel team dat hem echt au sérieux nam. Zijn
mening en opinie tijdens besprekingen van de probleemjongeren werden altijd gewaardeerd en er
werd met zijn voorstellen echt rekening gehouden door de psychologen en de andere medewerkers.
De luisterbereidheid van de Ierse collega’s was bijzonder groot en Piet waardeerde ook zeer sterk
hun positieve feedback op wat hij deed. Piet werd niet beschouwd als een stagiair maar als een
volwaardige medewerker die een meerwaarde had voor het Ierse team. Dat heeft hem heel fel
bewust gemaakt van het feit dat hij als maatschappelijk werker later ook het positieve verschil kan
maken en het leven van probleemjongeren kan verbeteren of veranderen.
Piet raadt iedere student aan een dergelijke stage te doen en eraan te beginnen met een open visie.
Een open visie laat toe vooraf geen waardeoordelen te vellen maar vast te stellen dat er verschillen
zijn en die dan proberen te begrijpen en te duiden. Piet benadrukt dat als je met een open visie
vertrekt je niet met vooroordelen begint maar met een positieve ingesteldheid zodat je van anderen
kan leren om je eigen werk te verbeteren en ook aan de anderen iets kan meegeven dat hun werk
verbetert.

21. SMP Interview Guido Marree 15 12 2020
Achtergrond en voorbereiding
Guido Marree studeerde voor Bachelor Electromechanica aan de Artesis Plantijn hogeschool in
Antwerpen van 2015 tot 2018. In zijn laatste bachelor jaar deed hij een buitenlandse stage in
Engeland in het bedrijf SMC in de stad Milton Keynes op 40 km van London. De stage duurde drie
maanden tussen einde januari en einde april 2018. Hij had zich vanaf het begin van zijn studies reeds
voorgenomen om een deel van zijn opleiding in het buitenland door te brengen of er een stage te
lopen. Zijn voorkeurlanden om stage te lopen waren Engeland of Finland. Nadat hij afstudeerde deed
hij een reis van drie maanden door Centraal-Amerika. Nu werkt hij al bijna twee jaar bij het bedrijf
REDITECH dat ook voor BASF Antwerpen werkt.
De dienst Internationalisering van de AP Hogeschool hield in de loop van het tweede bachelorjaar
een informatievergadering om uitleg te geven over de studie- en stagemogelijkheden in het
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buitenland. De dienst internationalisering had ook een uitgebreide lijst van stagemogelijkheden die
de voorbije jaren reeds als stageplaatsen waren gebruikt. Zo kwam Guido in contact met een
medestudent die ook elektromechanica had gestudeerd en in zijn laatste jaar een stage had gelopen
in het bedrijf SMC in Milton Keynes, Engeland. Aangezien hij geen bedrijf in Finland vond besliste hij
naar Engeland te gaan.
Guido nam daarna zelf contact op met het bedrijf. Hij stuurde hen een uitgebreide mail waarin hij
uitleg gaf over welk soort stage hij zocht en wat zijn motivatie was om bij dit bepaald bedrijf, SMC,
stage te lopen. Het bedrijf nam met hem contact op en informeerde hem dat zij geïnteresseerd
waren in een stagiair met zijn profiel en zijn motivatie. Daarop werd een uitgebreide Skype meeting
gehouden met een verantwoordelijk van de technische afdeling van het SMC bedrijf waarop het
bedrijf toezegde hem een stage aan te bieden.
In afspraak met de lectoren van zijn opleiding stuurde SMC een voorstel van de taken die Guido zou
kunnen uitvoeren tijdens zijn stage. De hogeschool vond het ook belangrijk dat zijn stage kon
gekoppeld worden aan zijn professionele bachelorproef. SMC stelde een voorstel van contract op dat
naar Guido en de AP hogeschool werd doorgestuurd en dat dienst deed als Learning Agreement.
Oorspronkelijk was een stage van vijf maanden gepland waarin de professionele bachelorproef was
geïntegreerd. Spijtig genoeg bleek de inhoud van de bachelorproef voorgesteld door SMC niet te
voldoen aan de eisen van AP Hogeschool. De stage werd dan ook spijtig genoeg ingekort tot drie
maanden. Dit had voor praktisch gevolg dat later een deel van de Erasmusbeurs diende terugbetaald
te worden aan Epos.
Tijdens deze drie maanden kreeg hij echter wel taken toegewezen die zeer relevant waren voor zijn
opleiding en die bijdroegen tot het verhogen van zijn professionele en persoonlijke competenties.
Eenmaal de AP hogeschool zijn akkoord had gegeven, nadat ze het contract van SMC hadden
doorgenomen met de gedetailleerde opdrachten, startte de voorbereiding voor de stage. Guido deed
de online TOEFL-test voor Engels waarin hij gemakkelijk slaagde aangezien hij reeds een goede
kennis had van het Engels. Hij ging ook na waar hij kon logeren en waar hij zou kunnen eten enz.
Tijdens de contacten voor de stage bleek dat Guido gebruik kon maken van logiesmogelijkheden in
een huis dat van de firma SMC was. Zij ontvingen soms buitenlandse collega’s die in Engeland een
opleiding kwamen volgen en die werden dan in dat huis gelogeerd. Toen hij er aan kwam bleek het
dat hij daar gratis kon logeren gedurende de drie maanden. Op de middag kon hij op het restaurant
van het bedrijf voor £ 7 een volledige maaltijd krijgen en zijn ontbijt en avondmaal bereidde hij zelf in
het huis waar hij logeerde.
In feite had hij drie maanden het huis praktisch voor zich alleen aangezien er slechts één andere
persoon een korte tijd ook in het huis verbleef. Hij vond het fantastisch zo verwend te worden als
stagiair. Dit gevoel werd nog versterkt toen het bedrijf hem bij het begin van de stage meedeelde dat
hij een stagevergoeding zou krijgen van £ 700 per maand iets waar Guido helemaal niet op gerekend
had. Hij had op voorhand gespaard om de huur te betalen ook al wilden zijn ouders wel bijspringen
maar dat wou hij liever niet.
Dankzij het loon en het gratis logies kon hij genoeg geld sparen om van september tot december
2018 een grote reis te maken door Centraal-Amerika. Hij had de smaak van het reizen te pakken.
Door die reis kon hij ook drie maanden lang zijn kennis van het Spaans verbeteren.
De dienst internationalisering zorgde voor alle administratieve documenten in verband met de
Erasmus+-beurs. Op dit vlak verliep alles zeer vlot. Hij kreeg uiteindelijk een beurs van € 1500 voor
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een stage van 5 maanden waarvan hij een deel terugstortte omdat de stage tot 3 maanden werd
beperkt.
Het is belangrijk vast te stellen dat deze buitenlandse Erasmus+-stage de eerste kans was voor Guido
om een lange periode in het buitenland door te brengen. Hij zegde zelf dat de eerste twee weken
niet zo gemakkelijk waren en dat hij zich soms eenzaam voelde. Toch kon hij dankzij de open en
positieve collega’s van het stagebedrijf snel integreren in zijn team en zo de opgelegde taken tot een
goed einde brengen.
Activiteiten TIJDENS de stage
Guido kwam terecht in een internationaal team van collega’s: de verantwoordelijke van zijn team
was een Spanjaard en daarnaast was er in zijn team een Ier, een Fin enz. De verantwoordelijke van
het team en de leden van het team stelden zich zeer open voor de stage en wisten dat stagiairs
komen om er te leren en ook hun kennis in de praktijk toe te passen. Het was echt een fijn team om
in te kunnen werken. Guido werd begeleid binnen het team maar diende toch op zijn eigen benen te
staan en zelf verantwoordelijkheid te nemen wat hij bijzonder waardeerde.
Guido had relatief snel met heel wat mensen binnen het team en binnen het bedrijf kunnen
kennismaken dankzij het feit dat een andere stagiair enkele dagen na de aankomst van Guido zijn
stage beëindigde. Guido werd door hem op het afscheidsfeestje uitgenodigd wat een unieke kans
was om bij een glaasje en een hapje zijn nieuwe collega’s te kunnen ontmoeten. Soms gingen de
collega’s samen een glaasje drinken na het werk en Guido werd mee uitgenodigd wat zijn integratie
zeker ten goede kwam.
Guido had enerzijds een stagementor binnen de AP Hogeschool en anderzijds binnen het bedrijf
SMC. Voor de stagementor van de AP Hogeschool diende hij om de twee weken een verslag op te
stellen van zijn activiteiten en dit naar de mentor door te sturen. Die kon daar eventueel op
reageren. Op het einde was er een eindverslag en werden de beoordelingen van al deze verslagen
samengewerkt in punten voor de stage.
De stagementor binnen het bedrijf, het Spaanse teamhoofd van Guido, evalueerde geleidelijk aan
terwijl Guido zijn taken uitoefende. Deze evaluatie was zeer gemoedelijk en had duidelijk een
opbouwend karakter.
Op het einde van de stage stelde de verantwoordelijke van het team ook een eindappreciatie op van
het werk van Guido. Dat werd door hem met Guido doorgenomen en besproken. Daarna werd dat
eindverslag doorgestuurd naar de mentor van de AP hogeschool. Deze voegde dan de beide
quoteringen samen om tot een eindbeoordeling te komen. Die was in het geval van Guido ook
bijzonder positief.
Zoals eerder vermeld had SMC een duidelijk contract opgesteld met de taken die Guido diende uit te
voeren tijdens zijn stage. Hij diende een deel van zijn tijd te investeren in het afwerken van een
showcase die in de inkomhal van het bedrijf stond. Die showcase toonde bezoekers welke producten,
o.a. alle hydraulische actuatoren en cilinders SMC vervaardigt. Een andere stagiair, die daar meer
dan een jaar geleden had stage gelopen, had dit gedeeltelijk gemaakt. Het was echter mettertijd half
uit elkaar gehaald en werkte niet meer naar behoren. Guido bracht dit project tot een goed eind op
ongeveer anderhalve maand.
Deze showcase was een visualisatie van alle SMC producten die de klanten een beter beeld diende
te geven van alles wat SMC aan producten en diensten kon leveren aan de klanten. Guido vond het

85

boeiend en leerrijk werk omdat het direct aansloot bij zijn opleiding en sterk bijdroeg tot het
verdiepen van zijn technische en technologische kennis.
Daarnaast diende hij ook de gewone taken te volbrengen zoals de andere leden van het team. Hij
diende klanten met technische problemen en defecten rond SMC appratuur te helpen of hen
wegwijs te maken in het gebruik. Hij moest klanten ook raadgeven bij het aanschaffen van nieuwe
apparatuur. Altijd in het Engels wat prima was voor het verbeteren van technisch / technologisch en
wetenschappelijk Engels.
Tijdens de stage had hij vooral contact met de leden van zijn team. Guido had geen contacten met
andere Erasmusstudenten omdat er in Milton Keynes geen universiteit is. Dat vond hij niet erg
aangezien hij goede relaties had met zijn collega’s op het werk. Tijdens de weekends ging hij
geregeld op stap naar London wat op veertig kilometer was. Gedurende een weekend hebben zijn
ouders ook een bezoek gebracht aan Guido en heeft hij zijn ouders London laten ontdekken.
Activiteiten op het einde van en NA zijn stage
Na zijn stage heeft hij eerst en vooral zijn bachelorproef afgemaakt en heeft hij aan het eindexamen
voor zijn professionele bachelor deelgenomen. Vanaf september tot december heeft hij een reis
gemaakt door Centraal Amerika en bezocht hij op eigen houtje Mexico, Belize, Guatemala,
Nicaragua, Honduras en El Salvador.
Deze reis was een uitstekende gelegenheid om zijn Spaans te oefenen. Hij kon de reis financieren
met het geld dat hij had verdiend en/of uitgespaard tijdens zijn stage in Engeland. Enkele maanden
voor de reis ontmoette Guido zijn vriendin. Zij kon door haar studie echter niet mee en dat was een
hele uitdaging voor de relatie. Zelf is zij ook avontuurlijk aangelegd, dus toekomstige avonturen staan
er zeker gepland. Doordat ze van Brazilië afkomstig is, maar wel al 13 jaar in België woont, hoopt
Guido dankzij haar ook Brazilië te bezoeken en is hij reeds begonnen Portugees te studeren.
Eenmaal terug van deze lange reis solliciteerde hij bij enkele bedrijven en werd relatief snel in dienst
genomen door het bedrijf REDITECH waar hij nu werkt. Hij vermeldde duidelijk op zijn CV dat hij een
Erasmusstage had gelopen in het buitenland en hij vermeldde het ook tijdens het intake gesprek. Hij
denkt dat dit wel de beslissing om hem in dienst te nemen heeft vergemakkelijkt.
Sedert hij afstudeerde heeft hij op uitnodiging van de dienst Internationalisering van de AP
Hogeschool een getuigenis gegeven over zijn professionele Erasmus+ stage in Milton Keynes om
andere studenten warm te maken voor zo een unieke en boeiende ervaring.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Guido benadrukt sterk dat hij dankzij zijn buitenlandse stage in Milton Keynes in feite alle
professionele en persoonlijke competenties vermeld in de lijst voor het interview verder heeft
kunnen ontwikkelen en versterken. Hij heeft tijdens zijn stage zeer zeker vele professionele
competenties verder aangescherpt en verdiept en ook nieuwe competenties kunnen verwerven.
Een stage van drie maanden in een andere land is een unieke gelegenheid om de zelfredzaamheid,
de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de assertiviteit van een jongere te versterken. Hij vond het
maar normaal dat hij het organiseren van de stage in eigen handen had genomen: zelf het bedrijf
contacteren, zelf een online interview organiseren vond Guido belangrijk omdat dit zijn interesse en
motivatie duidelijk maakte naar het bedrijf toe.
Hij heeft geleerd zelfstandig te zijn en meer op zijn eigen benen te staan en heel wat praktische
problemen op te lossen die je in eigen land niet hoeft op te lossen. Hij heeft duidelijk geleerd voor
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zichzelf op te komen. Hij heeft geleerd sneller nieuwe professionele kennis te verwerven omdat
urgente problemen snel dienden opgelost te worden binnen de taken die hij diende uit te oefenen in
het gastbedrijf SMC.
Voor wat het Engels betreft heeft hij zijn technische talenkennis in zijn specifiek professioneel gebied
heel sterk verbeterd. Op school en op de hogeschool had hij algemeen Engels gestudeerd en dankzij
zijn stage leerde hij grondig het vakjargon voor de bedrijfssector waarin hij als stagiair te werk werd
gesteld kennen.
Hij maakte echt grondig kennis met de bedrijfscultuur in een internationaal bedrijf. SMC heeft
bedrijven over de gehele wereld. Bij SMC Milton Keynes werkten ook collega’s uit de hele wereld . Hij
maakte er kennis met een zeer open (losse) professionele werksfeer waar collega’s vlot samen
werken en elkaar steunen. Hij leerde dus echt samen te werken in een internationaal teamverband.
Hij leerde hun steun en hulp waarderen bij het verwerven van nieuwe professionele kennis en
competenties maar stelde vast dat zijn kennis en competenties ook door zijn collega’s werden
gewaardeerd. Hij heeft veel contacten gelegd en vrienden gemaakt maar heeft onvoldoende tijd om
deze contacten verder uit te bouwen op dit ogenblik. Hij hoopt zeker nog eens naar Milton Keynes
terug te gaan om sommige van zijn collega’s terug te ontmoeten.
Hij werkt nu ongeveer twee jaar bij het Antwerps bedrijf REDITECH waar hij zeker graag werkt maar
toch de internationale context en sfeer mist die er was bij SMC in Milton Keynes. Hij hoopt naar de
toekomst toe werk te kunnen vinden in een meer internationaal gericht bedrijf nadat hij al wat meer
professionele ervaring heeft. Samen met zijn partner (die Braziliaanse is) hoopt hij misschien ook een
jaar of zo naar Latijns Amerika te gaan om er professioneel te werken of om er een of ander vorm
van sociaal werk te verrichten.
Besluit
Het lopen van een stage van drie maanden tijdens het laatste jaar van zijn bacheloropleiding
elektromechanica was een fantastische ervaring die voor Guido van zeer grote waarde was en tijdens
dewelke hij ontzettend veel heeft bijgeleerd. Hij zou dan ook een dergelijke buitenlandse stage sterk
aanraden aan alle Vlaamse studenten.
Hij heeft dat al kunnen doen door een jaar geleden informatie te geven aan de studenten van de AP
Hogeschool over SMP-stages in het buitenland op uitnodiging van de dienst internationalisering. De
SMP-stage heeft en zal zeer zeker een grote invloed hebben op zijn professionele loopbaan. Zijn
buitenlandse activiteiten hebben zijn kijk op de wereld zeker verruimd en verrijkt.
Hij dankt de dienst internationalisering van de AP Hogeschool voor de hulp bij de voorbereiding van
het verblijf in het buitenland en voor het verkrijgen van de financiële steun en hoopt dat veel meer
studenten zullen deelnemen aan buitenlandse stagemogelijkheden in het kader van Erasmus+.
Zijn stage heeft in alle opzichten inhoudelijk beantwoord aan zijn verwachtingen zowel professioneel
als persoonlijk. In feite werden zijn verwachtingen zelfs overtroffen.

22.SMP Interview Séverine De Deken 30 12 2020
Achtergrond en voorbereiding
Séverine studeerde eerst aan de KULeuven van 2010-2014 waar ze een bachelor en master
behaalde in Criminologische Wetenschappen aan de Faculteit Rechten.
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Tijdens haar bachelor, volgde ze een stage als onderdeel van haar studies, namelijk bij de Brussels
Airport Company in Zaventem op het departement Airport Inspection Security (feb-mei 2013).
Tijdens haar master nam ze deel aan Erasmus Plus SMS en studeerde ze 6 maanden (jan. – juni
2014) aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona waar ze dus gewoon colleges volgde. De
informatie rond de Erasmus + studie mogelijkheden in het buitenland had ze niet langs officiële weg
binnen de KULeuven verkregen maar zelf gevonden op het internet.
Nadat ze in Leuven afgestudeerd was besliste ze de eenjarige manama, Conflict and Development te
studeren aan de Universiteit van Gent, UGent, in het academiejaar 2014-2015 aan de Faculteit
Politieke en Sociale Wetenschappen. Deze manama combineerde ze met een korte stage bij de
Belgische Federale Politie, Directie Internationale Politiesamenwerking (april-juni 2014) in het kader
van haar thesisonderzoek rond drugshandel tussen Europa en de Caraïben. Dit onderzoek was een
evaluatie van een luchthavenproject van de VN (UNODC- United Nations Office on Drugs and Crime)
en ze ging daarvoor anderhalve maand onderzoek uitvoeren in de Dominicaanse Republiek in de
zomer van 2014.
Haar grote droom was en is nog steeds te kunnen werken voor de VN Verenigde Naties en ze hoopte
in feite een stage te vinden die daar nauw bij aansloot. Het bleek niet onmiddellijk mogelijk een
stage vast te krijgen bij de VN. Ze besliste daarom te proberen een Erasmus + stage voor pas
afgestudeerden te lopen die niet onmiddellijk gelinkt was aan haar studies maar wel met de
bedoeling meer kennis en competenties op te doen op het vlak van internationalisering.
Ze nam contact op met de internationaliseringsdienst van UGent die haar schoorvoetend heeft
geholpen maar uiteindelijk toch informatie heeft gegeven van welke stappen ze diende te
ondernemen om een beurs te krijgen om een buitenlandse stage te doen als Erasmus + studente
weliswaar binnen internationalisering maar buiten het domein van haar opleiding.
Vanaf haar jeugd had ze altijd een grote interesse voor Spanje in het algemeen en voor Catalonië in
het bijzonder. Ze heeft zich dan ook altijd ingezet om de Catalaanse taal grondig te leren. Haar eerste
kennismaking met Catalonië was toen ze 17 jaar was toen ze in het kader van een taaluitwisseling
met WEP (een Belgische organisatie dat staat voor World Exchange Program) een vakantie
doorbracht bij een Catalaans gezin wat een blijvende indruk op haar heeft gemaakt.
Dankzij de contacten die ze had opgebouwd in Barcelona tijdens haar Erasmus+ SMS in 2014 en
dankzij haar goede kennis van Catalaans en Spaans , Frans (ze is van huize uit Franstalig) en Engels
slaagde ze erin zich als stagiaire echt waar te maken op de Dienst Internationale Betrekkingen van de
UIC Universitat Internacional de Catalunya. Ze liep er haar Erasmus+ stage van november 2015 tot
juli 2016. Haar vroegere contacten en ervaringen vergemakkelijkten ook het vinden van logies en
vergemakkelijkten het oplossen van alle kleine en grote administratieve en andere problemen.
Séverine kreeg uiteindelijk een Erasmus+ stagebeurs voor 10 maanden a rato van ongeveer € 380 per
maand. Verder betaalde de UIC haar per maand nog eens € 600 voor haar werk. Ook werden
sommige van haar maaltijden en haar transport betaald. De UIC betaalde haar ook een privécursus
Catalaans voor gevorderden.
Ze vond de Erasmus+ beurs voortreffelijk want ze herinnerde zich dat ze voor haar Erasmus+ SMS
studies slechts € 250 per maand had gekregen twee jaar eerder.
Haar gezin was zeer international-minded. Haar ouders fungeerden als gastgezin voor buitenlandse
deelnemers tijdens het internationaal folklorefestival dat in Edegem wordt georganiseerd. Zo kreeg
ze internationalisering mee als een onderdeel van haar opvoeding.
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Activiteiten TIJDENS de stage
Aangezien de Erasmus+ stage na haar opleiding plaats had, heeft Séverine zelf een soort Learning
Agreement opgesteld samen met het departement internationalisering van de UIC waarin ze de
taken en opdrachten heeft beschreven die ze hoopte te kunnen uitvoeren. Deze LA werd zowel door
de UGent als de UIC zonder problemen aanvaard en Séverine kon alles doen wat was gepland en
kreeg zelfs nog meer opdrachten die meer te maken hadden met haar specialisatie. Het werd dus
een zeer internationale en leerrijke stage.
Er was geen echte taalvoorbereiding voor haar stage aangezien ze reeds heel wat Spaans kende en
op voorhand basic Catalaans had gestudeerd via online modules. Toch betaalde de UIC haar een
privécursus Catalaans voor gevorderden wat ze bijzonder wist te waarderen. Ze behaalde dankzij
deze cursussen het niveau B2 voor Catalaans.
Ze hoefde ook geen afspraken te maken rond een eindverslag voor de universiteit behalve dan dat ze
de Erasmus + vragenlijst diende in te vullen die door alle studenten op het einde van hun stage moet
ingevuld te worden om het tweede deel van hun beurs te verkrijgen.
Ter plaatse aan de UIC had ze ook geen mentor maar ze kon altijd terecht bij de verantwoordelijke
van de dienst internationalisering van de UIC of bij één van haar collega’s. Het was een klein team
dat wel heel nauw samenwerkte en waar men haar inzet ten zeerste waardeerde. Ook al was ze een
stagiaire, ze kon ook voorstellen doen en initiatieven nemen waarmee ze haar creativiteit en
vindingrijkheid kon ten dienste stellen van de dienst internationalisering.
Ze maakte dus deel uit van de Dienst internationalisering binnen de universiteit UIC en voerde de
volgende taken uit:
-

Aanvragen en vragen verwerken en beantwoorden van buitenlandse studenten die aan de
UIC wensten te studeren;
Alle documenten in orde helpen brengen rond de erkenning van hun credits voor de vakken
die ze ter plaatse studeerden;
De studenten helpen ook de juiste vakken te vinden die nauw aansloten bij hun initiële
opleiding of specialisatie;
De buitenlandse studenten helpen logies te vinden en andere praktische of technische
problemen op te lossen;
Ze organiseerde een verwelkomingsdag voor de buitenlandse studenten bij hun aankomst
om hen wegwijs te maken aan de universiteit en in Barcelona;
Ze nam zelf het initiatief een workshop te organiseren voor buitenlandse studenten om hun
culturele integratie in Catalonië te vergemakkelijken;
Ze organiseerde infodagen voor de Catalaanse / Spaanse studenten van UIC die wensten deel
te nemen aan een SMS of SMP in het kader van Erasmus +;
Ze was soms betrokken bij contacten tussen de UIC en andere buitenlandse universiteiten.
Het opstarten van samenwerking met nieuwe universiteiten was wel de
verantwoordelijkheid van het hoofd van haar internationaal team.

Naast haar werk op de dienst internationalisering van de UIC zette Séverine zich ook sterk in om bij
te springen op andere universitaire diensten die hulp nodig hadden. Ze nam zelf ook actief deel aan
de universitaire sportclub en aan verschillende andere academische en culturele activiteiten binnen
de universiteit UIC.
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Tijdens haar stage werd ze , gezien haar ruime talenkennis, door een professor gevraagd om een
boek dat die prof schreef, te vertalen naar het Engels. Dat was bijzonder boeiend aangezien het
thema van het boek de cybercriminaliteit was. Ze heeft daarbij enerzijds veel zaken bijgeleerd die
nauw verband hielden met haar initiële masteropleidingen en anderzijds heeft die prof haar extra
financieel vergoed voor het geleverde werk.
Ze werkte fulltime (of zoals ze zelf schalks zegt…wat in Catalonië als een fulltime wordt beschouwd).
Het was de eerste keer dat de dienst Internationalisering een buitenlandse stagiaire in dienst nam.
Haar werk als stagiaire werd zeer gewaardeerd omdat ze hoogstaand kwalitatief werk leverde, zeer
goed met mensen kon communiceren, zeer goed verschillende talen kende en met veel diplomatie
tewerk ging. Dankzij haar harde inzet besliste de UIC elk jaar een stagiair in dienst te nemen en
sedert haar stage zijn er al vijf stagiairs geweest waarvan tweemaal een Belgische.
Na het einde van haar stage werd ze zelfs uitgenodigd door de UIC, alle kosten betaald ook de reis,
om er een tweedaagse workshop te geven rond interculturele integratie. Iets waar ze terecht
bijzonder fier op is. Ze heeft door haar onverdroten inzet zo een stempel kunnen drukken op de
activiteiten van de dienst internationalisering van de UIC. Dit was voor haar een grote bevrediging en
vergrootte zeker haar zelfvertrouwen.
Op het einde van haar stage heeft ze geen eindverslag gemaakt aangezien dat niet nodig was voor
een erkenning van de stage die buiten een opleiding viel. Binnen haar team werd een soort
officieuze evaluatie gemaakt waaruit duidelijk bleek dat haar werk en inzet zeer gewaardeerd
werden. Het feit dat ze achteraf nog terug uitgenodigd werd om een tweedaagse workshop te leiden
is daar zeker een bewijs van.
Ze blijft zeer zeker nog in nauw contact met haar collega’s en vrienden in Barcelona en laat geen
enkele gelegenheid verloren gaan om er naartoe te trekken als het mogelijk is.
Activiteiten op het einde van en NA de stage
Onmiddellijk na deze stage aan de UIC in Barcelona kandideerde Séverine om een stage te lopen in
het kader van Flanders Trainee programma 5. Dankzij de beurs die ze zo bemachtigde kon ze zes
maanden stage lopen bij de VN (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) in Wenen waar
ze van augustus 2016 tot en met januari 2017 werkte rond de strijd tegen illegale wapenhandel. Ze
kreeg daar een beurs van € 950 per maand, wat net voldoende was voor een dure stad als Wenen
maar ook weer super boeiend en verrijkend.
Terug in België stelde ze haar kandidatuur om als United Nations Volunteer te werken bij de VN en
zo slaagde ze erin van september 2017 tot december 2019 meer dan twee jaar te werken voor
UNODC in het Afrikaanse land Sénégal. Haar team was verantwoordelijk voor terrorismepreventie in
heel West en Centraal Afrika. Ze gaf opleidingen aan politieagenten, rijkswachters en magistraten om
hun capaciteiten in de strijd tegen terrorisme te versterken, ze gaf ook juridisch advies en deed er
onderzoek. Haar werk werd door de verantwoordelijken van de VN zeer positief geëvalueerd. Toch
besliste ze op het einde van haar contract even een break te nemen alvorens ander werk te zoeken.
In maart 2020 werd ze gevraagd om voor UNODC in Bangkok, Thailand te werken voor een project
rond internationale gerechtelijke samenwerking in Zuidoost Azië. Toen het contract bijna
gefinaliseerd werd kwam de coronacrisis roet in het eten gooien en werd haar rekrutering op standby gebracht. Spijtig genoeg werd ze dus werkloos. Sindsdien is het zéér moeilijk geweest om
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FTP website: Flanders Trainee Programme - Flanders in EU.
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opnieuw van start te kunnen gaan bij de VN daar er minder financiering is van lidstaten en heel wat
projecten herzien moeten worden.
Ze bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar ander werk wat met haar master diploma’s
niet zo gemakkelijk leek te zijn. Aangezien ze een inkomen wilde hebben en niet voortdurend thuis
wilde zitten, besliste ze tijdelijk een job als winkelbediende in een grootwarenhuis te aanvaarden. Ze
beschouwt zichzelf als werkloze of als werkzoekende en hoopt dat de toekomst voor haar terug
mogelijkheden zal bieden bij de VN.
Ze hoopt nog altijd haar grote droom om te werken voor de VN Verenigde Naties te kunnen
waarmaken. Ook winkelbediende zijn vindt ze een leerrijke ervaring.
Impact op professionele competenties, op studies, op professionele loopbaan
Séverine benadrukt dat zij heel wat algemene professionele en persoonlijke competenties en
vaardigheden verder heeft verbeterd dankzij haar stage van 10 maanden aan de UIC. Spijtig genoeg
heeft ze weinig specifieke competenties en kennis kunnen opdoen die rechtstreeks verbonden zijn
met haar initiële masteropleidingen van Criminologie en Conflict & Development. Toch neemt ze we
heel wat mee uit deze stage dat haar van groot nut zal zijn in een eerder diplomatieke loopbaan.
De grote pluspunten van haar stage zijn volgens haar:
-

Betere communicatievaardigheden in concrete werksituaties;
Het beter leren kennen van de werkcultuur in een Catalaanse universiteit;
Het beter leren werken in een multicultureel team
Een nog betere kennis van het Catalaans en het Spaans: zowel schriftelijk als gesproken;
Het leren initiatief nemen en een dergelijk initiatief volledig concretiseren; een grote zin voor
entrepreneurship of ondernemersgeest;
Een nog grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
Haar tijdmanagement en haar zin voor organisatie heeft ze zeker verder ontwikkeld.

Al deze eigenschappen zullen ook voor haar van groot belang zijn in elke diplomatieke loopbaan. Haar
verhoogde assertiviteit en haar communicatievaardigheden zijn van het grootste belang in een
dergelijke loopbaan.
Door haar stage in het buitenland en de vele contacten met verschillende buitenlandse studenten
heeft ze duidelijk haar probleemoplossende en interculturele vaardigheden verbeterd. Ze heeft nog
meer geleerd flexibel te reageren op veranderingen en zich gemakkelijker aan te passen aan nieuwe
situaties die zich in haar persoonlijk of professioneel leven voordoen.
Ze heeft duidelijk nog beter kennis gemaakt met de Catalaanse cultuur en met andere culturen door
de vele professionele contacten met Catalaanse en buitenlandse studenten aan de UIC. Ze waardeert
nog meer de typische Catalaanse gastronomie.
Ze weet ook nog beter wat ze echt wil doen nl. voor de VN werken en wat ze niet wil doen. Ze denkt
er helemaal niet aan om te gaan doctoreren ook al heeft ze de intellectuele mogelijkheid om dat te
doen. Ze wil duidelijk voor de VN werken op dossiers die banden hebben met concrete mensen en wil
iets concreets doen aan prangende problemen en bijdragen aan vrede en veiligheid in onze
maatschappij.
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Besluit
Séverine benadrukt dat de stage van 10 maanden die ze aan de UIC in Barcelona deed bijzonder leerrijk
was en een blijvende indruk zal hebben op haar verdere professionele en persoonlijke leven. Ze zou
aan elke student sterk aanraden om een dergelijke stage te lopen
Séverine benadrukt heel sterk dat het belangrijk is dat studenten tijdens hun bachelor of
masteropleiding duidelijk geïnformeerd worden niet alleen over de Erasmus+ mogelijkheden, maar
ook over alle Europese en internationale stagemogelijkheden zoals stages bij de Commissie van de
Europese Unie, bij het Europees Parlement en andere Europese organen, bij de Raad van Europa in
Straatsburg , bij de VN (Verenigde Naties) en vele andere internationale organisaties ook eventueel bij
NGOs om er als vrijwilliger te werken.

Bijlage 5: Commentaren
Bijlage 5.1. Motivatie om aan de SMP deel te nemen
Overige motieven of redenen (geef nadere toelichting)

Ik was na een eerder bezoek aan de stageplek helemaal verkocht
Werken met walvissen in het wild
Nieuwe mensen ontmoeten, de werkomstandigheden in een ander land/ een andere instelling te
leren kennen
Persoonlijke verrijking
De beurs zou niet voldoende zijn geweest om te leven en doordat ik voor de job ook een loon kreeg
was het een extra motivatie dit te doen.
Ik had een postgraduate gedaan om Grieks te leren in Thessaloniki en zag met de stage na afstuderen
een kans om daar nog iets langer te blijven, de taal te leren en eventueel een job te zoeken
De mogelijkheid om vrijblijvend werkervaring op te doen in een nieuwe omgeving
Voor mij was het vooral de drive om iets meer te kunnen doen dan standaard. Een buitenlandse
stage is niet zo zeer een stage, dan wel een “levenservaring”
Ik zocht een redactiestage bij een Engelstalige uitgever. Dit was één van de weinigen die bestaan op
het vasteland in Europa. Er is er nog ééntje in Rome ook.
De geavenceerde technische handelingen die aangeleerd konden worden.
Ik heb Roemeense roots en wilde graag eens ervaren hoe het was om in de Roemeense hoofdstad te
leven
Ik wist nog niet goed welke richting ik uit wou gaan.
De stage niet in België willen doen
De specifieke vorming van de stageplaats in het buitenland.
als overgangsperiode van studeren naar werken (stage na studies)
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Ik hoopte op een interessante ervaring.
De stad waar de stage doorging
Het geeft je als student een unieke kans om jezelf te ontwikkelen.
de afstand naar huis was niet te ver
Werkervaring opdoen
Verloning
Interesse om naar het buitenland te gaan
Zelfstandig leren leven
De ervaring om 5 maanden alleen in het buitenland te spenderen
Een nieuwe uitdaging en avontuur
Mijn belangrijkste motivatie was om relevante ervaring in de culturele sector op te doen.
Geen enkele van toepassing
Het was een verplichte buitenlandse stage
de buitenlandse stage was verplicht, geen van de antwoorden kloppen. Maar ik was wel heel blij dat
ik de mogelijkheid had om een beurs te krijgen.
Leven in het zuiden
Inspiratie van mijn stagementor.
Opgebouwde relaties tijdens Erasmus studie in het voorgaande studiejaar
Sector die in België bijna niet bestaat
Het bedrijf waar ik stage wou lopen is enkel gevestigd in Nederland
De meerwaarde van de ervaring op de bedrijfsmarkt
Geen andere factoren waren aanwezig
De kans om extra ervaring op te doen en extra tijd te hebben om voor mezelf uit te kunnen maken
wat ik echt van job wil doen.
Kennismaking met een ander curriculum
niet in België willen blijven
Voor de ervaring, de mogelijkheid om een andere cultuur op te snuiven
De stagemogelijkheid werd me aangeboden
Aanbeveling thesis begeleider
de stage laten meetellen bij de verplichte 2-jaar-durende stage voor de Orde van Architecten
Mijn partner woonde destijds in Italie.
De mogelijkheid om verblijfstitel en werkvergunning in EU te krijgen
93

Vervanging van de bachelorproef door een stage
Heel goede ondersteuning van mijn Bachelorhoofd om de zaken in orde te brengen.
De grotere mogelijkheden en betere opportuniteiten die je krijgt als stagiair in het buitenland tov
stagiairs in België
De andere manier van werken binnen mijn studie in een ander land.
Een levenservaring die bij elke sollicitatie van pas komt.
De locatie (Finland)
De zuiderse cultuur
verplicht
Het feit dat alles als geregeld was en ik niet zelf meer moest zoeken naar een stageplaats. Ik wou het
mezelf makkelijk maken.
De algemene ervaringen die je kan opdoen tijdens een stage
leuke verblijf accommodatie
leerkrachten en oud-leerlingen die zeer enthousiast waren over buitenlandse stage
Aangezien het Nederland was, kon ik toch nog elke dag op en af naar huis.
Mijn zus had voor mij een buitenlandse stage gedaan en dit was haar zeer goed bevallen.
Leerkracht die zeer enthousiast was over zijn vroegere ervaring
Plezier
Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling, nood aan een andere omgeving/ervaring dan de UGent
Ervaringen van vrienden die op buitenlandse stage zijn geweest
Familie in het buitenland
Nieuwe ervaringen, out of comfort zone,...
de zorg zou daar op een hoger niveau draaien
Zo kon je zelf bepalen waar je terecht kwam. In België kreeg je een praktijk toegewezen.
Een nieuwe omgeving, leven ontdekken los van thuis en de vertrouwde omgeving
ik had niet het gevoel voldoende praktijkervaring gehad te hebben om al effectief aan het werk te
kunnen gaan
Stage in Nederland zoeken is een probleem voor Nederlanders die de opleiding in België volgen. Ben
toen uitgeweken naar het buitenland.
Mijn vriend was verhuisd naar oostenrijk. De erasmus+ stage gaf mij de mogelijkheid beter te
beslissen of ik naar oostenrijk wou verhuizen of niet
ervaring opdoen over praktijkgerichte zorgverlening in ander land
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Mijn lief was toen een Potugese
Puur de ervaring en het kunnen bijleren
Tekort aan stagebedrijven in België
Om het curriculum te vergelijken met de praktijk op internationaal vlak.
De mogelijkheid om dit te doen met een medestudent
Het stagebedrijf beschikt over een uniek product
Vrienden in het buitenland ontmoeten
Ik wist dat ik permanent naar het buitenland wou verhuizen en de video games bedrijven in het
buitenland spraken me ook meer aan.
Geen van bovenstaande
Vrienden in het buitenland
Persoonlijke ontwikkeling
De ervaring om in het buitenland te wonen
Het (toenmalig) gebrek aan kwalitatieve digitale agencies in België
geen bijkomende factoren, puur de interesse
Cultuur en ervaring van in een Scandinavisch land te wonen/werken
Onderwerp van onderzoek
persoonlijk en professioneel netwerk uibreiden
soortgelijk onderzoek word bijna niet gedaan in België
Het is mijn land van origine
De variatie in stage-activiteiten
Familie woont daar
De ervaring als 20-jarige in het buitenland.
Geen overige bijkomende factoren.
Ik vond het een logische fase in een taal-georiënteerde opleiding
Interesse voor het bedrijf
Mogelijkheid tot een vast contract/seizoenscontract
Gegarandeerde verblijfplaats: bij familie
Begeleider buitenlandse stages vond dat ik het beste bij Finland zou passen en daar had ze al
contacten voor een stage.
Toevallige kennismaking met de organisatie eerder in de opleiding
Ik had ervoor ook al een studie in het buitenland gedaan en wou dit graag opnieuw doen
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afstand nemen van de belgische kijk op bepaalde zaken
Een eerdere erg positieve ervaring met Erasmus
Uit mijn comfortzone stappen

Bijlage 5.2. Criteria
Overige: Geef nadere toelichting
De natuur in schotland
Interessante stageplek
De activiteiten daar
docente raadde de instelling aan
De soort projecten spraken mij aan (meer openbare projecten en geen kleine privé tuinen)
Ik deed in het kader van mijn studies al eerder stage bij hun Vlaams zusterbedrijf
Meerdere applicaties verstuurd naar verschillende studio’s maar enkel deze in Porto wilde mij
“aannemen”
De website van het bedrijf sprak mij aan
Het sturen van e-mails naar mogelijke stageplaatsen tot iemand akkoord ging
De connectie van mijn stageplaats in België en de stageplaats in het buitenland, en de specifieke
werkmethode van deze plek.
de veelzijdigheid van de stageplaats
Minimum 50% van mijn stage-takenpakket in een vreemde taal
De ligging van het bedrijf, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
De sector waarin de gastinstelling werkte.
Status ervan in sector
Geen beperkingen. Eigen keuze zonder school
Via een kennis het aanbod gekregen om daar stage te doen
Aanbeveling kennis
Geaccepteerd worden voor de stageplaats
Het mooie stage onderwerp
het topic van mijn masterproef vond ik op de plaats interessant
Gerenommeerd architectuurbureau in Genua
De locatie dichtbij België
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Het bouwproject
Het onderwerp van het eindwerk
Ik heb zelf mijn stageplaats gezocht en gecontacteerd, vooral het land en hun kijk op voeding was
voor mij belangrijk
Stageplaats niet "in het buitenland"- ik studeer in België maar kom uit Duitsland
We moesten kiezen uit een lijst van reeds voorgekozen ziekenhuizen in andere landen
Lokatie
Het was het enige labo die geantwoord had op mijn mail om stage te lopen.
Binnen Europa ( Erasmus programma)
Het land
Project dat gaande was tussen een van mijn vroegere professoren en de gastorganisatie.
Positief antwoord op mijn vraag om er stage te mogen lopen
Nieuwsgierigheid naar hoe kinesitherapie beoefend wordt in een Oost-Europees land.
type aangeboden kinesitherapie en beoogde doelgroep
Ik koos een stageplaats in de stad waar mijn vriend werkte, de stageplaats heb ik zelf gezocht met
hulp van een lokale ergotherapeute.
Ik heb +- 50 sollicitaties gedaan en heb hier maar 2 gesprekken en 1 maal positieve feedback op
ontvangen. Dit was dus geen eenvoudige opgaven.
Het bedrijf was zeer aantrekkelijk en het maakte games die mij zeer aanstonden
De projecten waaraan ze werkten
Expertise in het onderwerp van mijn thesis
Intéressante stage plaats
Accepteren van het begeleiden van een stagiair aan de gastinstelling
Via mijn thesis promotor heb ik enkele van haar contacten in het buitenland kunnen aanspreken met
de vraag of een stage mogelijk was
De stageplaats was dicht bij mijn groot tante.
De reputatie van de prof waarbij ik stage ging lopen en zijn kennis in mijn onderzoeksgebied
Mijn eerste stageplaats ging niet door, dit was toeval
de politieke situatie in het gastland.
een stage waar ik in het engels kon schrijven
De populatie in het psychiatrisch ziekenhuis.

Bijlage 5.3. Basis van evaluatie
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Overige: Geef nadere toelichting
Punten toegekend door stage-instelling in overleg met mij
Thesis
Stageverslag; rapport van mij en stageplaats + beoordelingen verschillende disciplines
eindrapport en interview met de stageplaats
Op de evaluatie van mijn stagementor + op mijn stageverslag
meerdere antwoorden hier boven: mijn eindrapport, interview met mentor (stageplaats) en
doorlopende evaluatie tijdens de stage
op de taken die de stageplaats kon aanbieden
Jury met zowel mensen van de gast universiteit als de sending universiteit (na scriptie en presentatie)
Thesis (eindrapport) en beoordeling door begeleider van stage op Erasmus.
stagerapport en interview met mij en de stageplaats
Beoordelingen van buitenlandse instellingen werden automatisch herleid naar het gemiddelde
binnen mijn opleiding.
Rapportage stage+ feedback stageplaats
Vooraf gespecifieerde beoordelingscriteria
interview met stageplaats (wekelijks) + eigen geschreven stagerapport(wekelijks) +
powerpoint/eindrapport(voorstelling in het thuisland)
Eindrapport en interview
eindrapport en interview met stageplaats
beoordelingen door stageplaats en eindrapport
Eindrapport en beoordeling door stagebegeleider ter plaatse
Beoordeling door mentor van de thuisinstelling + beoordeling van de begeleider van de stageplaats.
De mentor had videocontact met mij en de begeleider, kwam niet ter plaatsen.
Op het rapport van mijn stagebegeleider
mijn thuisinstelling heeft mijn stage niet beoordeeld
Beoordeling was in samenspraak met verantwoordelijke op stageplaats.
Mijn stage was in het kader van mijn Master thesis, deze werd dus beoordeeld.
eindrapport, presentatie en beoordeling door stageplaats
Tussentijdse en eindevaluatie
taken
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Het puntensysteem in Finland is anders dan in Vlaanderen. Volgens het document dat ik had
meegekregen, moesten ze mij een letter geven. Omdat ik hen had verteld dat op mijn rapport een
cijfer zou staan op 20, i.p.v. een letter, hadden ze me een A en een 19/20 gegeven. Dit werd door
Thomas More herleid naar een 16/20. Goede cijfers zijn in Finland niet ongewoon, op hogescholen in
Vlaanderen daarentegen is een 16/20 zogezegd al heel hoog.
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Feedback van verantwoordelijke in gastland
Stagedossier
Evaluatieformulier van thuisinstelling ingevuld door gastinstelling
Gemiddelde van stages in België zelf
Stageverslag
Bachelor thesis & presentatie + beoordeling door stageplaats
Op het eindrapport EN op een interview met mij en de stageplaats
Mondelinge verdediging van de stage
Een thesis die ik geschreven heb op basis van mijn stage
eindrapport + beoordeling door stageplaats.
Bachelorproef (die ik op mijn stage moest maken) + stageverslagen + punten van stageplaats
Op de evaluatie van men begeleider ter plaatse, alsook is men begeleider van Vlaanderen langs
gekomen voor enkele dagen.
Rapportering van mijn taken en het tijdig indienen van bepaalde documenten.
stageovereenkomst en tussentijdse beoordelingsformulieren (voor het verkrijgen van de beurs)
Wekelijkse rapporten, maandelijkse gesprekken met mentor en stagiair
Stage na afstuderen dus niet van toepassing
Punten van stagebegeleider in het buitenland en zelf gemaakte casus (stage opdracht)
Interviews met mij, presentatie van resultaten en verslag van stagementor op stageplaats
een wetenschappelijke paper, stage portfolio en een interview met de stagebegeleider.
Ik heb mijn stage op twee plaatsen gedaan. de eerste werkgever heeft nooit gereageerd op de
aanvragen van mijn stagementor. Ik ben daar met mijn stage gestopt wegens geen werk.( voor
koffiezetten ga je niet op stage) de tweede stageplaats heeft meteen met de mentor contact gehad
voor een evaluatie.
Op mijn bachelorproef, interview met mij en de stageplaats
Zowel mijn bachelorproef als een interview met mijn stagementor werden in rekening gebracht bij
de beoordeling
Evaluatie van mijn stagebegeleider
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op een eindrapport en een interview met de stageplaats
Op mijn vergoeding die ik ontving. Niet op de inhoud, nog de opgedane kennis op men werkplek.
Gespecificeerde documenten
Op een 2 evaluaties en interview met de stageplaats + reflectieverslag van mij
Eindgesprek met mij en de stageplaats + eindrapportage
Enkel mijn stage in België werd beoordeeld, omdat de Erasmus+ ook sneller afgebroken is geweest
omwille van covid-19. Wel heb ik ervaringen en data gebruikt van Nederland die gequoteerd zijn
geweest.
Stage niet kunnen afmaken wegens corona
de stageplaats zelf voert een gesprek met ons over onze vooruitgang en verbeterpunten, de
stageplaats geeft de beoordeling door aan de thuisinstelling
Stageverslag + reflectieverslagen + eindwerk
Score dagelijks werk stagebegeleider, eindverslag, presentatie
op de beoordeling van mijn stageplaats
Op een beoordeling van mijn stageplaats
masterthesis + beoordeling begeleider gastinstelling
op een online presentatie en een uitgebreid verslag van mezelf
Een evaluatieformulier en puntenlijst ingevuld door de stagemeester ter plekke
Op mijn schriftelijke beoordeling van mijn stageplaats
Enkel door mijn stageplaats mentor en mezelf
Beoordeling van stagemeesters, doch maximumscore (niet steeds correct)
Voor zover ik weet heb ik geen erkenning/evaluatie gekregen van mijn thuisinstelling zoals hier
beschreven.
Tussentijdse evaluaties, tussentijdse gesprekken, eindevaluatie en afrondingsgesprekken
Het eindwerk werd beoordeeld door de thuisinstelling en de stage zelf werd beoordeeld door de
stageplaats.
Op mijn eindrapport met een correctie die werd toegepast
Het was onderzoek voor mijn thesis, dus voornamelijk op de thesis
Zowel via beoordelingsfiches als een interview met de stageplaats
Ik werd niet begeleid door een thuisinstelling
standaard formulieren van de UGent moesten ingevuld worden om mij te beoordelen
Ik heb wel een stagecertificaat gekregen maar heb die niet moeten sturen naar de VUB
Op beoordeling door mentoren op stageplaats en opdrachten
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niet helemaal zeker maar ik denk dat het een combinatie is van mijn eindrapport en een interview
met mij en de stageplaats
Op een mondeling examen waarop de stageplaats voorgesteld werd
op stageverslag en op beoordeling door stageplaats
Stageverslag en feedback van mentor op buitenlandse stage en mentor Hogeschool
Gebaseerd op mijn stageportfolio en evaluatie van de stageplaats
Geschreven masterthesis alsook presentatie van mijn werk
Mix van bovenstaande factoren
Een combinatie van een eindrapport en een feedbackformulier naar de stageplaats.
Ik moest mijn eindwerk verdedigen. Hiernaast had je het verslag van mijn stagebegeleider waarop zij
mij beoordeelden.
Deze werd niet geëvalueerd op zich. De stage maakte deel uit van mijn Master Thesis-onderzoek.
Wekelijkse evaluatie van de stageplaats
Zowel eindrapport als interview met mij en de stageplaats
Combinatie eindrapport en interviews met de stageplaats en met mij
Op mijn eindrapport + een orale verdediging van het project
Op een interview met de stageplaats, een eindrapport, en een rapport met feedback van de
stageplaats
all of the above
Evaluatie van mijn stagebegeleider in het buitenland
Persoonlijke stagerapport, rapport van de stageplaats, presentatie van stagewerk
Verslag + presentatie
Thesis verdediging in belgie, eindrapport van de stageplaats,

Bijlage 5.4. Redenen voor gedeeltelijke of niet-erkenning van de stage
Ik moest na mijn weten gewoon een of twee weken extra doen vergeleken met het aantal weken dat
ik had moeten doen in de kliniek in Merelbeke.
maakte geen deel uit van mijn studie -> stage na de studie
de stage vond plaats na het afstuderen
It was not part of my studies. It was a voluntary program (EVS)
Deze stage was na mijn master. Dus dit heeft geen extra score gegeven op mijn diploma. Dit was
puur uit interesse en de wil om buitenlands ervaring op te doen.
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De stage moest op voorhand door de orde van architecten worden goedgekeurd. Ik was nog geen lid
hiervan.
Vrijwillige stage
Stage stond los van mijn opleiding
Geen deel van mijn studie
Mijn stage maakte geen deel uit van mijn opleiding, maar heb ik vrijwillig gedaan na het behalen van
mijn diploma.
Het was een vrijwillige stage na afstuderen
Ik was al afgestudeerd
Ik ging op stage na afstuderen
De Orde van Architecten was van mening dat de verloning in het buitenland hetzelfde moet zijn als in
België.
Punten werden verminderd.
De punten werden aangepast in België naar een lage cijfer om het zogezegd eerlijk te houden.
Op zich werd mijn stage wel erkend. Maar omdat het een buitenlandse stage was moesten wij extra
taken maken. Dit omdat deze stage makkelijker zou zijn en omdat we minder uren stage zouden
moeten doen in vergelijking met in België.
Stage was te kort
Was niet verplicht
Vrijwillige stage, niet deel van de opleiding

Bijlage 5.5. Relevantie van de stage
De opdrachten van mijn stage waren relevant omdat….
alles zeer praktisch gericht was
de meeste opdrachten aansloten bij mijn kennisdomein en me ook nieuwe vaardigheden bijbrachten
of bestaande vaardigheden verder hielpen ontwikkelen.
ze binnen het vakdomein lagen
Zelfde opdrachten als binnenlandse stage. Geen onderscheid.
Ik Chemie studeerde en ik een combinatie tussen chemie en duurzaamheid tijdens mijn stage mocht
uitvoeren
elke taak gerelateerd was aan het verdere beroepsleven binnen mijn afstudeerrichting.
het in de lijn lag met wat we geleerd hadden.
het over het stageonderneming gaat
mijn grenzen werden verlegd
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omdat mijn studie zo breed is, dat ieder contact met mensen in precaire situaties van toepassing zijn
voor mijn studie.
De opdrachten horen nu eenmaal bij de positie. Als het niet relevant is, dan vermoed ik dat je
misschien minder goede communicatie had over de taken / foute verwachtingen had.
Ze omvatten technieken die in mijn toekomstige job mogelijkheden vaak aan bod komen
Ze hands-on en praktijkgericht waren.
Het vooral toepassen was van de leerstof
kon aan bestaand en echte projecten werken voelde niet aan dat ik een stagair wasdat ik gewoon
Ze volledig aansluiten bij wat we de voorbije jaren als leerstof gezien hadden
ze in het werkveld pasten
ik was reeds afgestudeerd. Opdrachten waren relevant.
ze sloten perfect aan bij wat ik moest kennen/kunnen voor mijn studies
het een meerwaarde was voor de organisatie
ik klinische ervaring moest opdoen
Same research i did in my master studies
ik voor het eerst echt in contact kwam met patiënten.
Ze een toepassing vroegen van de reeds geziene theorie
Ik halen studeer en aangezien ik in de toeristische dienst zat, sprak elke dag alle wereldtalen
ik veel marketing/grafisch gerelateerde opdrachten heb gekregen
Ze waren heel nauw gelinkt aan de lessen van mijn school
ze aanleunden bij mijn studierichting
ze mij andere facetten van toonden
Breder begrip natuurmanagement in andere context
Ik heb kennis gemaakt met verschillende facetten van events.
the internship topics were related to my master dissertation
Het binnen de leerplandoelstellingen viel.
ik kon nadenken over wat ik allemaal al gedaan & geleerd had. Er waren wel te veel taken.
deze in de lijn liggen waarin ik mijn carrière verder wil uitbouwen
ik heb kunnen zien hoe het er in Finland aan toe ging. Op het einde heb ik zelf een activiteit mogen
organiseren.
Taal en contact leggen een belangrijke factor I was in mijn opleiding
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Verschillende activiteiten werden aangeboden in verschillende rollen van de opleiding (coach,
trainer, ondernemer)
Veel ruimte voor initiatief (inclusieve dagbesteding)
Ik in het buitenland dezelfde kansen kreeg als in mijn België
Het de realiteit van mijn werkveld laat zien
ik geleerd heb om echte projecten aan te pakken
mijn skills werden aangescherpt
De competenties nodig zijn als vroedvrouw en verschillende situaties moeten gezien worden
Als het ware ondergedompeld op alle vlakken dankzij ook de veeleijdigheid van de stage instelling!
Ze aansloten bij mijn interesses en mijn studies
ik geleerd heb met nieuwe technologieën te werken.
het een ander aspect (onderzoek) is van mijn opleiding dat niet veel aan bod is gekomen gedurende
de opleiding. Ik heb zelf een deel van een research project uitgevoerd en afgewerkt (ondanks
corona).
Was in kader van medische stage in verplicht op te nemen disciplines
de infrastructuur uitdagingen bood en mij probleemoplossend lieten handelen
deze me hielpen bij het begeleiden van mijn patiënten
Ik onderzoek deed ivm mijn master thesis
We patiënten voor onszelf kregen
ze gelijkaardig waren aan deze in mijn stages in eigen land.
deze opdrachten zeer goed overeenkwamen met de opdrachten in de praktijk
ik deed daar mijn masterproef
dit een sterk praktische uitwerking was van wat we in onze opleiding konden tegenkomen.
ik er veel heb bijgeleerd wat nog niet in de les werd getoond
ik er dezelfde opdrachten kreeg als binnen de Belgische context.
ik praktijkgericht en zelfstandig kon werken
Ze in het lessenaabod theoretisch aanbod kwamen
het veel met talen en organiseren te maken had
ik dieper ben ingegaan op wat ik al geleerd had en omdat ik nieuwe dingen heb geleerd die te maken
hebben met business
Deze stage kaderde perfect binnen mijn specifieke afstudeerrichting Business & Languages, gebruik
van vreemde talen + opdrachten in het kader van de Vlaamse en buitenlandse economische
activiteiten
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ik verschillende vaardigheden grondig heb kunnen inoefenen en mijn kennis verder heb kunnen
uitbreiden
ze me uitdaagden qua taalvaardigheid
ze goed op mijn studie aansloten.
Ik vaak moest vertalen van Nederlands naar Duits, Engels en vice versa.
ik veel meer geleerd heb dan alleen marketing, sinds het een klein team was leerde ik ook veel
administratie, customer service en sales aan
ik de werking van een andere kliniek heb leren kennen
kritisch denken, efficient werken
Ik de Office Manager was en ik Office Management studeerde.
Ik er zelfstandig mijn eigen onderzoek mocht voeren. Iets wat nooit zou mogen in België
ik wel veel bijgeleerd heb over het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten op een andere
universiteit, met duidelijk andere normen en waarden dan bij ons.
Ik moest een thesis schrijven over het onderzoek dat ik op stage deed dus heel relevant
Vooraf moest het takenpakket worden goedgekeurd door de hogeschool
Het leunde aan bij mijn studies.
Ze mij eerst eenvoudige dingen gaven om de basis te begrijpen en langzamerhand lieten ze me meer
en meer zelfstandig werken
de opdrachten verder in gingen op de kennis die ik al eerder verworden had.
het in groepsverband werken was
Ik de organisatie specifiek heb gekozen om me te verdiepen in één onderwerp dat tijdens mijn
studies werd gegeven.
er geen uitzonderingen waren van bv uit te voeren taken of leeropportuniteiten waardoor er
volledige onderdompeling was.
ik zelfstandig een project heb leren uitvoeren
ik op een andere manier heb leren werken/communiceren met jongeren.
het mijn studies omzette in een praktijkgerichte context
mijn taken werden gekozen op basis van de leerresultaten. De persoonlijke groei is ook relevant voor
mijn opleiding.
ik naast geneeskundige vaardigheden ook oefende in een taal ook in België veel wordt gesproken
Het ging over persoonlijke ontwikkeling
het dezelfde opdrachten waren als bij een binnenlandse stage
het deel uitmaakte van de algemene stages van de opleiding
de kennis in Frankrijk evenwaardig is.
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het me uitdaagde de opdrachten in een andere taal te formuleren
ik er van bijgeleerd heb waardoor ik gelijkaardige situaties in mijn verder stagejaar beter kon
beheersen
ik veel Frans heb bijgeleerd
ik meer in aanraking kwam met de praktische kant van mijn studie
ze aansloten bij mijn vakken
Het was in hetzelfde keuzetraject
Nieuwe vaardigheden/technieken geleerd, toename kennis van Franse (medische) taal
ik echt probleemoplossend en ondernemend denken.
Ik een programmeertaal van 0 geleerd heb. Welke speelt geen rol, maar dit zal nog wel meer
gebeuren
ze mij meer inzicht gaven over de realiteit.
Het mijn technisch kunnen, zelf plannen en communiceren verbeterd.
Vastgoed is niet enkel huizen verkopen maar Ook bureauwerk en dergelijke
geneeskunde een sociaal beroep is
ze sterk aanleunden bij de taken die we in België mogen uitvoeren tijdens een stage.
van toepassing was
ze me hielpen de taal beter te beheersen en organisatorisch sterker te worden
de theorie wordt omgezet naar de praktijk, waardoor je meer inzicht krijgt in verschillende
handelingen.
ik veel nieuwe wetgeving heb bijgeleerd.
ik recente en actuele technologieën moest gebruiken
Relevante technieken werden toegepast die in België ook in verschillende laboratoria gebruikt
worden.
Ik buitenlandse ambities heb
het in de sector van mijn studies was.
Ik alles beter kon plaatsen. Door verschillende werkwijzen te kunnen vergelijken leer je veel bij.
ze waren gerelateerd aan professionele vaardigheden die ik later moet beheersen
ik meer over het theoretische deel nadacht, niet enkel de praktijk uitvoerde. Hierdoor kon ik
kritischer denken en verder nadenken. Ten tweede heb ik er voor het eerst mijn eigen onderzoek
uitgevoerd en een paper geschreven. Zo heb ik onderzoeksvaardigheden bijgeleerd die ik nog niet
had.
Ik in de praktijk heb kunnen leren wat ik al kende uit de boeken
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de stageplaats ook contact heeft met een professor aan de UGent; daarenboven in onderzoek in ons
vakgebied zeer lopend en daarom was deze onderzoeksstage zeker relevant en interessant
het een eerste professionele ervaring was in mijn eigen vakgebied.
ze onderdeel waren van het goed functioneren als apotheker. Zonder sommige opdrachten had ik
hier misschien minder bij stilgestaan.
ik heel wat skills die ik op school heb aangeleerd in de praktijk kon toepassen. Er waren ook heel wat
dingen die ik niet heb geleerd/gezien op school maar wel in het werkveld waar ik veel van heb
bijgeleerd.
het heel veelzijdig was
Het behulpzaam was bij het schrijven van bachelorproef
ik de theorie heb omgezet in praktijk
Ik bezig was met de automotive industie
ze overeenkomen met de competenties
Ik veel inspraak had en ze zelf kon afstemmen op mijn studie
Dit erbij aansloot, ziekenhuis, best logisch toch?
Het een sales stage was en dat is waar ik later actief wil werken
Ik mooi mijn kennis en kunde kon toetsen in de praktijk
Ik heb veel gewerkt in kader van mijn interesses en masterproject
het heeft me getoond wat ik later graag zou willen doen op een professionele vak
we hebben per twee een thuisoefenschema uitgewerkt die aan patiënten kan meegegeven worden
ik mijn onderzoeksvaardigheden heb verbeterd.
Ik hierdoor uit mijn comfort zone moest stappen
de stage voor mijn thesis was.
ik schreef mijn thesis
nieuwe leerstof, nieuwe omgeving, nieuwe aanpak
Niet van toepassing
Ik wat ik tijdens de opleiding had geleerd kon toepassen tijdens de stage
Het met dieren te maken heeft
Ik veel bevallingen heb mogen uitvoeren.
ik direct betrokken was zowel in de organisatie van een tentoonstelling als in kunstwetenschappelijk
onderzoek
Ze mits ondersteuning zeer goed aansloten bij de reeds aangeleerde techniek via de
onderwijsinstelling
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ze zeer gericht waren en toonden hoe je als laborant te werk gaat
mijn opleiding redelijk breed is en mijn onderzoek hier wel onderdeel van was.
Zeer gelijkaardige opdrachten als mensen die stage in België deden
ze aansloten bij mijn studies.
Ik gewerkt heb met apparatuur en technieken waarmee ik nog nooit gewerkt had.
ik daadwerkelijk mijn handen uit de mouwen mocht steken.
ik klinische ervaring opdeed binnen de geneeskunde
ik de essenties van mijn verpleegkundig handelen heb leren kennen op een manier die in België niet
mogelijk is
deze taken vergelijkbaar zijn met de taken die men in België dient uit te voeren ondanks de
verschillen in oa de beschikbaarheid van materialen
.ik de verantwoordelijkheden van een echte support worker kreeg
Ze gelijkaardig waren aan de opdrachten op de binnenlandse stage
deze kaderden binnen de opleiding geneeskunde
het praktijkgerichte opleiding was en ik vooral on-field actief was
ze overeenkwamen met de opdrachten die ik België moest doen
het klinisch redeneren in de kinesitherapie heel sterk bevraagd werd op de buitenlandse stage
de stages gelijklopend waren met de binnenlandse stages
wetenschappelijk chemisch onderzoek was relevant als MA chemie
Je door deze taak echt leert hoe het er in het werkleven aan toegaat
Het een zelfde soort stage ging zijn moest ik het in België gedaan hebben
ze wel deels overeenkwamen met wat ik heb geleerd
ze volledig binnen internationale communicatie pasten en ook sociale media maakte deel uit van
mijn takenpakket
Het een digitaal bedrijf is (een start-up) waarbij ik heb geleerd over verschillende aspecten
(marketing, sales, IT, HR,...) en mijn richting focust ook op al die aspecten die je mogelijk maken om
echt een bedrijf op te starten en te runnen.
ik de kans heb gekregen mijn vaardigheden te ontwikkelen. Ik ben gegroeid als persoon en ben me
beter bewust van mijn sterktes en werk aan mijn zwaktes.
het praktijkervaring gaf als academicus
Ze me goed voorbereiden op de PhD die ik nu in de groep daar ga starten
ik meer zelfstandig onderzoek deed vergeleken met aan de UGent.
Het een toepassing was van wat we geleerd hebben en we nieuwe software packages leerden
kennen die gebruikt werden in de bedrijfswereld.
108

heb ik veel praktische vaardigheden geleerd om efficiënter te zijn in mijn toekomstige baan.
je door het maken van de opdrachten een breder beeld kreeg over de gezondheidszorg in het
gastland
Veel bijgeleerd, labwerk, zelfstandig werken, overleggen
Ik mijn aanleerde technieken kon gebruiken
Je nieuwe perspectieven ziet en bijleert en een ander systeem van werken leert kennen
het een bijdrage leverde aan het internationale aspect van de opleiding alsook aan het geven van
een eerste professionele omgeving in het gebied waar ik later wil werken.
ik hierdoor nieuwe technieken aanleerde, kritisch leerde nadenken en leerde om zelf mijn
experiment op te stellen
we zo een andere manier van werken kunnen ervaren.
practisch project voor MAster Thesis. Achteraf 7 jaar jaar gewerkt in hetzelfde labo.
onderwerp in lijn lag met mijn studie
ik iets nieuw heb geleerd, eigenlijk vooral onderzoek heb gedaan
De stageplaats waar ik zat veel meer mag al laboranten waardoor ik meerdere zaken heb mogen
meevolgen
Ik heb mijn kennis uitgebreid over een vakgebied waar mijn gast universiteit Europees expert in was.

ik een nieuwe taal leer
ik veel heb bijgeleerd
verschillende facetten van het beroep mocht leren kennen.
Veel concepten toegepast die ik in de les geleerd heb, hands-on
heb geleerd hoe de situatie in een bedrijf is
de opdrachten volledig aansloten op the theorie van marketing in toerisme.
Ik studeerde talen en moest mijn Duits bijschaven. Dat is zeker gelukt in Berlijn
ik zelf een uitdagende stageplaats gevonden heb en daar hard voor gevochten heb.
ik met mensen van verschillende culturen moest werken
ik talen gestudeerd heb was elke vorm van communicatie met collega’s en bezoekers een
meerwaarde.
ik onderzoek moest uitvoeren en dit het onderwerp was van mijn eindrapport.
ik een onderzoek leerde opzetten van start tot einde
Samen met de stageplek & Hogeschool Gent is er in overleg een takenpakket samengesteld, dat ook
nauw werd opgevolgd aan de hand van een dagboek.
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Het was een project die te maken had met mijn opleiding.
Praktische toepassing en kennismaking met de praktijk
Hetgeen dat ik gestudeerd had, direct kon toepassen on the job.
Ik als stagiaire VPK werkte, zoals in België
stage in ziekenhuis en thuiszorg
Goed om een andere invalshoek te bekijken wat op de thuis instelling niet mogelijk was
Ja, maar er moet meer overleg zijn met de school daar, hun methodes zijn anders, hun
verwachtingen anders. Bovendien is het niet juist om een quotatie niet aan te nemen zoals deze is.
Mijn stage werd aanvaard, maar mijn taken werden herbeoordeeld door een Belgische stagementor
en kregen nieuwe punten. Alles wat ik deed droeg wel bij tot een meer gevarieerde ergotherapeut
zijn nu.
ze in lijn lagen met de binnenlandse stages
ik effectief gewoon mocht meewerken in de dagelijkse werking
ik mocht assisteren in marketingplannen
Ze rechtstreeks verband hadden met mijn studie
Receptie beheren => office management
ik functies van een administratieve professional uitvoerde, in lijn met mijn studies
Ik audit deed op mijn stage en hiervoor gemeenschappelijke boekhoudaspecten en
onderzoekmethodes aan te pas komen.
het optometrie gerelateerd was
het er voor zorgde dat ik mij verder kon verdiepen in één van de toepassingen
het me klaarstoomde voor de arbeidsmarkt
tijdens mijn stage leerde je pas echt omgaan met gasten en een deel van de toeristische sector
kennen.
taal bijdraagt aan job
rechtstreekse link met de inhoud
ik volledig werd ingewerkt in het incentive bureau en zo zelf incentives kon uitwerken.
ik in een labo gewerkt heb
Ik zelf de opdrachten kon kiezen die mij ook interesseerden
het een onderzoek was binnen de voedingssector.
Echte taken, communicatie met klant en resultaten zichtbaar van mijn werk
Ja want ontwerpen is universeel en creativiteit kent geen grenzen. Je leert snel lokale manieren van
werken kennen en nieuwe materialen gebruiken die in België nog niet van toepassing zijn.
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ze mijn kennis verruimd hebben. De materie die ik behandelde oversteeg de materie die ik tijdens
mijn studies heb gezien.
De thesis opdracht volledig binnen mijn studiegebied viel.
ik opdrachten kreeg die aansloten bij de opdrachten die ik kreeg in de richting.
ik andere attitudes en waarden heb leren kennen en mijn wetenschappelijke literatuur kon
uitbreiden (ook in het Engels)
het mijn master thesis was, helemaal in het kader wat ik toen graag wilde doen.
ik meer technische zaken mocht doen dan op binnenlandse stage
dit vaak een uitwerking was van persoonlijke doelen die ik wilde halen
ik hierdoor veel heb bijgeleerd. Al doende verschillende zaken kon ontdekken, zeer toegepast en
vanuit een andere nadruk dan dat er vanuit België gewerkt wordt.
België achterloopt op verscheidene andere landen
Het de theorie in praktijk bracht
ik in de logopedische praktijk kon werken
deze goed afgestemd waren op de praktijk
ze waren aangepast aan de doelstellingen in overleg met gastinstelling en stagemeester
er technologieën aan de pas kwamen die niet direct in de opleiding behandeld waren
Ik daadwerkelijk mijn studie in praktijk kon omzetten door de taken van mijn stagefunctie uit te
voeren.
Ze te maken hadden met de studierichting
het aansloot bij mijn major en opleiding
het grotendeels overeenkwam met de opdrachten in België
ze betrekking jadden op mijn studiegebied
Sociaal artistieke projecten opzetten is wat mijn opleiding ons geleetd heeft
ik er inzichten bij kreeg.
Praktijk ervaring
het de studie meteen in perspectief en specifieke context plaatst. Het geeft een concreet idee van
wat je met je diploma kan.
het duidelijk heeft gemaakt welke richting ik heen wilde
Het chemisch gerelateerd was.
het aansloot bij wat ik heb geleerd, maar de stage vond plaats NA mijn studies dus het is niet
helemaal van toepassing
ze mooi aansloten bij de eindtermen van de opleiding geneeskunde in Vlaanderen
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Ik er mijn taalkennis voor moest inzetten.
het voor mijn thesis was
Ze waren zeer vergelijkbaar met de opdrachten binnen aangeraden binnenlandse stages.
je meer ervaring opdoet door het volgen van een stage
Ik deze in mijn professionele leven nog gebruik.
het een heel praktisch gerichte opleiding is, en dat kan je alleen maar echt leren door te doen.
het deel uitmaakte van de basisopleiding tot arts met stages op de afdelingen pediatrie,
gynaecologie en orthopedie
het dezelfde opdrachten waren als iemand die binnenlandse stage deed
Ik heb in een internationale omgeving gewerkt dus gelinkt aan mijn opleiding
Ze hetzelfde zijn als de stages in eigen land
het zelfde werk gedaan werd, maar met minder middelen
Ze helemaal aansloten bij mijn opleiding
ze in het teken stonden van mijn thesis
Deze aansloten bij de competenties die verwacht werden in de studierichting
De stage was enkel praktijk gericht.
ik meeliep in de kliniek en zo praktische ervaring opdeed.
Er zo een goed beeld werd geschept van mijn taken en verantwoordelijkheid binnen mijn stage
Werkende voor een DMO zeker
Ik gaf Engelse les aan Spaanstalige jongeren. Dit daagde me extra uit om de juiste tools en handvaten
te gebruiken aangezien ze de taal niet goed kenden.
het me veel heeft bijgeleerd over nieuwe chemische technieken en zelfstandig in een (organisch)
labo te werken
SEO, sea, blog schrijven..
Ik in een omgeving zat waar ik constant mijn vreemde taal moest gebruiken.
mijn takenpakket aansloot bij hetgeen wat ik tijdens mijn studies heb gezien.
ze me de kans gaven technieken te oefenen en na te denken over strategieën om ze toe te passen.
Ik heel kritisch en analytisch heb moeten leren zijn
ze nauw aansloten bij de opleiding
Het onderwerp/doel zeer specifiek voor mijn opleiding was
ze inhoudelijk aansloten op het studieprogramma
ik stages en Erasmus+ moest voorbereiden voor de studenten aan de universiteit van Madrid
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extra relevante labo-ervaring
ik verschillende talen sprak
ik zo heb ontdekt welke aspecten mij het meest interessant leken om zo makkelijker een job te
vinden/kiezen
de stage research was naar een ICT oplossing die veel wordt gebruikt in de cyber security mijn
huidige job)
ze in nauwe samenspraak verliepen met de professor aan mijn thuisuniversiteit
we cases moesten bespreken die ik zag op mijn stageplaats en gelinkt waren aan mijn
afstudeerrichting (psychoanalyse)
ik een volledig trainingsplan kreeg binnen het PR bureau
Interessant onderzoek
sloten aan bij afgelegde masterthesis en voorbereiding PhD onderzoek
Ik er werkte als een volwaardige werknemer en niet als stagiair. Ik heb mijn lessen kunnen toepassen
in de praktijk, wat heel leerzaam was!
ik gebruik maakte van de relevante onderzoekstechnieken
dit paste binnen de studies en vakgebied
Ik deze blijf inzetten op deze moment
Mijn studies vrij algemeen zijn en ik eindelijk iets specifiek leerde
het iets was wat mij heel erg kon boeien.
Ze waren afgesproken met mijn thuisinstelling
het project dat ik en een collega uitwerkten veel gebruik maakte van de opgedane kennis over de
hele opleiding die voorafging aan de stage.
deze een verlengde waren van de studie.
ze waren interessant
Deze evenredig zijn met de opdrachten van een leerkracht.
ik mocht meewerken aan een echt project voor een klant en meetings mocht bijwonen
het over een applicatie bouwen ging in verschillende programmeertalen
ik meewerkte in een project waarbij programmeertalen werden gebruikt die ik op school heb geleerd
Ik de krans kreeg iets uit te bouwen, dat nog niet bestond
je kinesitherapeutische handelingen deed zoals in België
Dit overeenkwam met de opdrachten in Vlaanderen, maar met de Scandinavische expertise
het toen heeft bijgedragen tot extra resultaten aan mijn masterthesis.
het een onderdeel was van mijn master thesis.
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we veel verantwoordelijkheden kregen en zo goed klaargestoomd werden
het was allemaal ivm de studierichting
er technieken werden gebruikt die tijdens mijn studies aan bod kwamen
ze gericht waren op situaties/ hindernissen op het werkveld.
Voor de opdracht maakte ik gebruik van de nieuwste modellen en leerde ik vaardigheden die zeer
waardevol zijn.
het werk goed aansloot bij wat ik gestudeerd had, ook al waren er veel dingen anders, alles werd
goed uitgelegd om aan de slag te kunnen en zoveel mogelijk bij te leren.
vaardigheden, sociaal en technisch
ze zeer nauw aansluiten met hetgeen ik nu doe.
ik praktisch lab werk deed zoals verwacht tijdens je thesis
Dit een praktische toepassing van de gedoceerde theorie vakken was
ze belangrijk zijn voor het uitoefenen van mijn job
Ik veel bijgeleerd heb van mijn begeleider en mijn Engels veel verbeterd heb.
Packaging technology
ik in verschillende talen moest werken en veel contact leggen met andere bedrijven
ze in lijn lagen van de voorheen vergaarde theoretische kennis en nu dus een perfecte mogelijkheid
boden om dat in de praktijk om te zetten.
ik heb leren werken in een intrernationale sfeer wat niet ongebruikelijk is in mijn vak domein
het takenpakket hetzelfde was als in België, maar ik kon vergelijken aangezien het een andere
manier van werken was en een andere omgeving
het trainen van mijn kritische en analytische geest uitzonderlijk belangrijk is voor het succesvol
kunnen behalen van een doctoraat.
deze aanleunen bij de opdrachten ih binnenland
Het een goede bijdrage was om het Duitse werkleven en het leven in een reclame bureau te leren
kennen. PR, Marketing en strategische thema’s kwamen voldoende aan bod.
ik uiteindelijk in het zelfde werkveld als mijn stage ben terechtgekomen
het uiteindelijk toont hoe het op je echte job zal verlopen.
onderdeel van de opleiding en werk (diergeneeskunde is universeel)
het volledig in lijn lag met de opleiding alhier.
Opdoen klinische ervaring
zelfde opdrachten als in binnenland
Ik werk nu in deze sector
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die perfect aansloten bij mijn vakgebied
Ik studeerde niet meer tijdens de stage, maar de opdrachten waren de praktijk van mijn studie
Er op een wetenschappelijke manier aan R&D in voeding werd gedaan.
ik effectief voor de eerste keer aan de slag in een architectenbureau
Ik theorie leerde omzetten in acties
het andere zaken waren dan de dingen die binnen de opleiding an bod kwamen
zelfstandigheid, onderzoek, teambased werken, communicatievaardigheden
ik mee kon werken in het theater, dat een aanvulling is op de theoretische opleiding
de opdracht waren vrij duidelijk, sloten goed aan op mijn studies.
ik een professionele omgeving kon vertalen
het me veel heeft bijgeleerd, het durven uitspreken van een vreemde taal tegen inwoners van dat
land.
Ze heel afwisselend en gevarieerd waren. Ik kreeg zo een blik op heel wat verschillende stappen uit
het productieproces (van ontwerp tot eindproduct).
Het een goede leeromgeving gaf en er de tijd was om dingen op een juiste manier aan te leren.
Meer kansen om te doen en niet alleen te kijken
het onderzoek voor mijn thesis was.
ik een bredere kijk kreeg op mijn studies en de manieren om onderzoek uit te voeren
ze perfect aansloten bij het onderzoeksdomein van mijn voorgaande stage en mijn masterproef
Opdrachten waren hetzelfde als voor binnenlandse stage
Lessen in de praktijk omgezet
Nieuwe zaken doen is altijd interessant voor de toekomst
deel van mijn studie het internationale was, ik heb leren werken met mensen uit andere culturen.
Het sloot aan bij de admin job van een Office Manager
Leren van nieuwe technieken en applicaties
zij naar mijn afstuderen toe niet verschilden of zelfs tot een beter leereffect leidden
ik kon meewerken aan een klinische studie die focuste op de effecten van radiotherapie, terwijl ik
afgestuurd ben binnen Biomedische Wetenschappen/Straling
ik in praktijk kon brengen wat ik tijdens mijn opleiding geleerd had
ik meer praktijkervaring heb kunnen opdoen in een veilige omgeving
ze perfect aansloten bij de vakken die ik volgde
Het een stage was in exact hetgene waarvoor ik studeerde
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de opdrachten waren taken die ik ook na mijn stage zou uitvoeren
ze hebben mijn waarden, sterktes en zwaktes getest.
het onderwerp paste binnen de studie
andere manier van werken om zelfde doel te bereiken
ik een andere aanpak van kinesitherapie heb gezien
het ging over opdrachten over mijn afstudeerrichting
veel praktijkervaring, samenwerken met anderen
Jeugdwerk was een onderdeel van mijn interesseveld binnen sociaal werk
Veel van bijgeleerd, vooral op vlak van techniciteiten
Het over patiënten ging. Zo kon ik mooi verschillende casussen uitwerken
Mijn studies waren gericht op game development en mijn stage bedrijf maakte mobile games
waarvoor ik mocht developen met gekende en nieuwe technologieen
ik op verpleegkundige vak veel heb bijgeleerd
Ondanks ik afgestudeerd was, je weinig praktijkervaring hebt
je zo kritisch blijft en ook blijft bijleren
de stage dezelfde opdrachten inhield als de stage in België
deze allemaal hebben bijgedragen aan mijn masterthesis.
Stages binnen verplichte vakgebieden
Ik ik een neurologische revalidatiecentrum continu mijn eigen patiënten kreeg om te behandelen
geneeskunde geneeskunde is waar je ook gaat
Paste binnen de eindtermen
ik veel praktijk mocht uitoefenen
Zelfde opdrachten als binnenlandse stages
ze aansloten bij mijn studie inhoud
dit de enige manier is om ervaring op te doen op de werkvloer en zo meer bij te leren
Met administratie en taal bezig was
deze opdrachten uit te voeren waren in de vreemde taal
ik het bedrijf beter leerde kennen en zo ook het toerisme in de streek
Opdrachten in het kader van landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning
de opdrachten (casussen maken en bespreken) dezelfde waren als bij stage in het binnenland
ik heb leren assisteren in de operatiezaal
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we werkten aan bestaande legacy IT systemen die goed aansloten op de leerstof tijdens de studies.
Ik de helft van de opdracht zelf heb moeten verzinnen om mijn eindwerk te kunnen redden
Deze rechtstreeks aansloten bij het beroep als landschapsarchitect
Het een meerwaarde was om dit in een vreemde taal te doen
er een goede kruisbestuiving was tussen studies & stage. Mijn stageplaats sloot niet naadloos aan op
mijn studie en dat was net interessant.
mijn stage me toeliet om onderzoek te doen naar een prototype te ontwikkelen met nieuwe
technologieën op vlak van Mixed Reality en Artificiële Intelligentie, wat heel belangrijke velden
zijn/zullen worden in de IT in de toekomst
ik de geziene leerstof van Hospitality zelf heb kunnen inzetten om de klanten op de stageplaats zo
goed mogelijk verder te helpen.
ik tijdens de stage aan mijn doctoraat heb gewerkt en daarbij hulp en advies heb gekregen door de
professoren in de gastinstelling
We casussen moesten voorbereiden waaruit we veel leerden.
in mij heeft geholpen met mijn eindwerk en mij een beeld te geven van de professionele omgeving
opent je ogen en doet je verder kijken dan enkel je eigen opvoeding en leertraject in België
mijn taalvaardigheden veelvuldig ingezet werden.
Deze opgegeven werden vanuit de universiteit in België

theorie werd omgezet in praktijk en de stageactiviteiten een realistisch beeld gaven van het
werkdomein.
ik de vreemde taal sterk ontwikkeld heb
ervaring en kennis
Nee, stage na studies
Ik werkvoor een opera huis
het volledig op mijn studies gebaseerd waren
Het toepassing was van aangeleerde theorie
Tijdens de stage hetzelfde werk deden als de vaste werknemers. Dit was het werk ik verwachte te
vinden na mijn studies, het was het toepassen van wat ik geleerd had.
het een toepassing van de geziene theorieën was in het echte bedrijfsleven.
Ze hetzelfde waren als de binnenlandse stage
Het over internationale zaken ging
Ik iets nieuws heb leren kennen en mogen introduceren
ik kon proeven van het werkveld waar ik in terecht wou/zou komen
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ik competenties nodig had, die ook in mijn opleiding belangrijk waren.
die opdrachten hebben me geholpen om bij te leren en om mijn thesis te schrijven.
Ik alle aspecten van de sport leerde kennen
ze me meer inzicht gaven in de werkzaamheden in de sector
mijn stage een kritische kijk had op zaken net zoals in sociaal werk
ik door die opdrachten mijn huidige werk kan
Dit in lijn lag met mijn studies
Omdat ik elektronica-ict studeerde, en het project coderen en PCB ontwerpen was
ik heel wat bijgeleerd heb ivm teamwerk op professioneel vlak
het sterk aanleunde bij mijn studies
ze er bij aansloten, zij het in praktische zin
De praktijk minder werd bekeken in mijn studie
Ik op voorhand een stageplan heb gekregen
Het de toepassing was van de geleerde kennis.
ik praktische vaardigheden en kennis heb opgedaan in mijn leergebied.
andere manier van werken binnen de geneeskunde
de onderzoeksinstelling een zekere wereldfaam geniet.
ik geleerd heb dat onderwijzen zonder IT, powerpoint, visuele ondersteuning, enz. ook mogelijk is en
dit heb ik kunnen toepassen in mijn binnenlandse stages gedurende mijn studies
ik heb gemeerd van de presenteren en werken in een omgeving waarin ik niet mijn moedertaal kon
spreken.
Ze waren hetzelfde als in het binnenland
ze me zeer uitgebreid lieten kennismaken met alle verschillende soorten aanpak van problemen en
analyses
ze mij in bepaalde (les)onderwerpen deden verdiepen.
ik minstens even veel praktische taken mocht uitvoeren dan in België tijdens de stages.
het aansloot bij de binnenlandse stage en een verrijking was om in een andere taal te communiceren
het me toonde dat de kwaliteit van de geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek kan verschillen
tussen landen, zelfs in Europa. Sindsdien bekijk ik de internationale actualiteit en het
wetenschappelijk onderzoek binnen de geneeskunde met een veel kritischere blik.
Ze nauw aansluiten bij mijn interesses ivm toekomstige jobs
Ik een toekomstige job uitoefende
ik gestuurd heb voor muziek en lerarenopleiding en ik daar muziekles gaf.
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De stage heeft mij geholpen in de praktijk te leren hoe het er aan toegaat
ik leerde werken met nieuwe programma's, in een internationaal team, in verschillende talen...
het beschrijven van casusrapporten mijn medische en klinische kennis aanscherpten en dit de
doelstelling was van de stages
sommige wel, sommige opdrachten weer niet. Erg veelzijdig, dus er zaten ook relevante zaken
tussen. Zoals schrijven van stukken, onderzoek doen, sociale media onderhouden.
de omgeving tijdens de stage goed weergeeft hoe het er in het professionele bedrijfsleven aan toe
gaat.
er interessante casussen waren.
Het een stage is en blijft binnen de kine in een ziekenhuis/revalidatiecentrum m, een knieprothese
blijft een knieprothese
deze een praktische uitvoering waren van de vergaarde kennis
er een manier van nadenken aangereikt werd die handig is in het werkveld.
je een eerste werkervaring opdoet en dit in een totaal vreemde omgeving.
het was in een bedrijf dat volledig binnen mijn studies lag. De theorie van bepaalde lessen werd
omgezet in de praktijk.
Ik een interculturele studie volgde en een opdracht met HR, Sales en admin heb gekregen
het praktijkvoorbeelden waren. Dit miste ik tijdens mijn studies.
de opdrachten perfect in lijn lagen met mijn afstudeeronderwerp, en het doctoraatsonderzoek dat ik
nu begonnen ben.
Deze opdrachten waren gerelateerd aan de studies.
het ging vooral over design en architectuur, wat mijn belangrijkste focus is
de theorieën net in de praktijk zijn getoetst
het volledig in mijn interesses lag en mij nieuwe technieken heeft aangeleerd
de opdrachten tijdens mijn stage aansloten bij de lessen uit de opleiding, en ik in mijn job momenteel
dagelijks zaken toepas die ik geleerd heb op buitenlandse stage.
Werken in een internationaal gerenommeerd architectenbureau me veel heeft bijgebracht over de
werking en het ontwerpproces.
het dezelfde opdrachten waren als de opdrachten van de binnenlandse stages
ik patiënten behandelde
Dit mijn communicatieve en analytische vaardigheden heeft verbeterd
Je er meer uit leert gezien de situatie waarin je jezelf bevindt
Ja aangezien ik nu in dezelfde functie full-time tewerk gesteld ben
ik mijn studies in de praktijk heb kunnen omzetten
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Kritisch redenen noodzakelijk is tijdens het uitvoeren van mijn job
je sommige documenten, testen nu éénmaal moet kunnen afnemen volgens bepaalde procedures
Mijn stage persoonlijk op mij afgestemd was
ik effectief nieuws schreef of vertaalde
het in dezelfde lijn lag met mijn studies
deze opdrachten nauw samenhangen met de opleiding
Het aansloot bij mijn bachelorproef
ze prima aansloten bij mijn vakgebied en interesses
dit volledig in lijn was met doe tools en processen die we tijdens de studie leerden
ik als stagiair wel gewoon met het team mee draaide.
ze zich echt aanpaste naar mij maar mij ook het echte leven daar lieten ervaren
Coachen en gezondheid kwam aan bod
Ik de dieren verzorgde, de dierenarts assisteerde en meehielp met spoedgevallen
het exact in het domein van mijn studies lag
het helemaal in lijn was met waar ik mijn kennis voor wou gebruiken en wat ik wilde doen als job
het een combinatie van neurologisch en psychologisch onderzoek omvatte
Ik werd uitgedaagd om een opdracht boven mijn kennis en kunde op te pakken. Het bedrijf heeft mij
100% gesteund.
ik als co-assistent werd gezien en de stageplek mij echt wilde bijleren.
De stages kwamen helemaal overeen met mijn studies, ik mocht meedenken aan campagnes in de
culturele sector, magazines maken, boeken voor kunstenaars en architecten. Dat is volledig wat ik
heb gestudeerd.
het een bedrijf is dat redelijk hoog aangeschreven staat binnen het werkveld, dus de opdrachten
lagen zeker in lijn met wat ik op school had geleerd
Het goed aansluit met curriculum
de vergelijkende studie tussen Vlaanderen en Nederland relevant was
het was een toepassing van wat ik in 4 jaar geleerd had
Ze gaven mij een mooi beeld van de type job die ik eventueel na mijn studie kon invullen.
ze aansluiten bij mijn job van nu
Schrijven educatieve programma’s, werving, duiding, communicatie... zijn uitlopers van wat bij
Kunstwetenschappen aangeleerd werd.
introductie aan het werkveld
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Ja: ik deed redactiewerk en leerde de literaire wereld van Amsterdam kennen. Ik studeerde
literatuur.
Ik in een labo werkte, waar ik ook Ben voor opgeleid
Ik een functie uitoefende die compleet in lijn lag met mijn studies
Ik zelfstandig evenementen heb moeten organiseren waardoor ik alle leiding had. Eventmanager
worden was het doel van mijn opleiding.
ze goed aansluiten bij de inhoud van de richting
Het sloot aan bij de studies en interesses
Deze gebaseerd werden op mijn zwaktes.
het is een uitdaging buiten je comfort zone, op verschillende vlakken
ik in situaties terecht ben gekomen (zowel professioneel als individueel) die zich in België niet
zouden voordoen
elk laboratorium zijn eigen identiteit heeft (zowel in Vlaanderen als daarbuiten) en dus een nieuwe
leerervaring met zich meebrengt
het bureau tot de wereldtop behoort
dit identiek is aan de opdrachten uit de opleiding en in een verdere loopbaan
ik als kinesitherapeut kon stage doen. Ik kon zowel zelf patiënten behandelen als meevolgen met de
collega's. Ik werd er naar de patiënten toe ook voorgesteld als kinesitherapeut, niet als student. Ze
vonden het zelf belangrijk om daar ook op te hameren aangezien ik effectief al afgestudeerd was.
Werken in vreemde taal en binnen andere gewoontes.
ze aansloten bij mijn verderzetting van mijn thesis in het tweede semester
er een heel andere manier van werken was.
het een perfect combinatie was van technische aspecten en commerciële aspecten.
het een klinische stage betrof op de verloskamers. Dit is een verplicht onderdeel van het curriculum
binnen de opleiding.
ik professionele en persoonlijke groei heb doorgemaakt. Niet alleen was het onderwerp uit mijn
comfortzone, maar was het ook een totaal nieuwe omgeving/mensen. Ik raad een buitenlandse
stage ten alle tijde aan!
de opdrachten meer praktisch en hands-on waren dan in Vlaanderen.
ik op die manier een casus van dichterbij bekeek
andere kijk op de bouw
ik mocht kiezen op welke afdelingen van het ziekenhuis ik meer ervaring wilde opdoen
Uitbreiden kennis bedrijfsmanagement, en taalervaring Duits
Ze een inkijk gaven in de praktijk
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het meer inzicht gaf in welke richting ik uit wou met mijn diploma
Stage op het verloskwartier altijd relevant is
Ze een perfecte praktische aanvulling vormden op de theoretische kennis van de opleiding
zelfde opdrachten als verplichte thuisstage
Enorm relevant, ik mocht veel meer vragen en doen als stagiair in het buitenland dan in België
Kritisch opstellen naar moraal/wetgeving en werking
ze me op pad gezet hebben voor mijn verdere loopbaan
Ze waren van toepassing op mijn vakgebied
Omdat zij mij de mogelijk gaven om in veel domeinen te proeven en bewijzen
ik mijn stage koos op basis van mijn interesse. Hierdoor was deze zeer specifiek en leede ik zeer
doelgericht bij over mijn interessegebied.
ze pasten binnen de voorwaarden voor het behalen van mijn diploma
ik de resultaten van mijn onderzoek nodig had voor mijn thesis
de stage vooral statistiek + programmeren + project management was. Studies was enkel Statistiek
Je moet kunnen werken met verschillende culturen, ook in Belgie
ik productkennis over het land en zijn toerisme heb kunnen opdoen
Omdat verschillende technologieën uit mijn opleiding aan bod kwamen, aangevuld met nieuwe
technologieën en methodes
ik werkte in een diergeneeskundige kliniek
ze afwisselend en leerrijk waren
eerste stage gynaecologie, heelkunde en pediatrie
het een goede test was om theorie naar de praktijk om te zetten en tegelijk mijn expertise verder uit
te bouwen.
Ik enorm gegroeid ben binnen de motion design wereld. Mijn skills set is exponentieel toegenomen
Ik had geen specifieke opdrachten
het ging over meertalige communicatie in een professioneel kader
Ik herinner mij niet meer echt wat de specifieke opdrachten tijdens mijn stage waren. Maar uiteraard
waren deze relevant binnen mijn studies, aangezien het vak 'Engels' een belangrijk vak was binnen
mijn studies, en ik op mijn stageplaats enkel in het Engels kon communiceren (zowel schriftelijk al
mondeling). Daarnaast heb ik tijdens mijn stage ook ervaring opgedaan in de algemene werking van
een kantoor-omgeving (telefoons behandelen, mails versturen, vergaderingen bijwonen, ...). Dit zijn
allemaal eenvoudige (en nu ook vanzelfsprekende) zaken, maar ik had hier voor deze stage nog
helemaal geen ervaring in, dus dit was zeker relevant.
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Via de opdrachten leer je de lokale onderwijsmethodes in het buitenland kennen. Je leert vanuit een
bredere blik naar onderwijs te kijken. Ook dankzij de vele reflecties leer je jezelf en je eigen waarden
en normen beter ontwikkelen rekening houdend met een bredere kijk op de wereld.
ze volledig in lijn waren
Ik praktische handeling heb geleerd die nu nuttig zijn in mijn professioneel leven.
ik leerde werken binnen een orthopedisch bedrijf
ik steeds de Sloveense taal kon gebruiken, waardoor mijn kennis en vaardigheden ervan steeds
verbeterden.
Ik geholpen heb om destijds hun targets te halen
Technieken toegepast worden
Ik veel verschillende situaties heb gezien die mijn denken uitdaagde.
het perfect aansloot bij mijn opleiding.
ik nog beter heb leren communiceren in een vreemde taal in een internationale omgeving.
ze veel met vertalingen te maken hadden
sloot aan bij de studierichting
Ze aansluiten met mijn huidige opdrachten nu in mijn huidige job
de agency waar ik werkte zeer gerichte opdrachten had

ik zo meerdere sectoren binnen de architectuur heb leren kennen, die ik in België minder snel zou
hebben leren kennen.
ik veel praktijkervaring kreeg en veel meer leerde dan tijdens mijn studie zelf
veel bijgeleerd over alles
ze mij uitdaagde op veel vlakken gelinkt aan mijn studie
Er ingespeeld werd op mijn kunnen in de studies
ze zeer gevarieerd waren en mij de kans lieten om de taal te verbeteren en te gebruiken
ik de kans kreeg mijn capaciteiten te tonen in een professionele omgeving
er analytisch sterker door geworden ben
ze de perfecte voorbereiding waren op het professionele werkleven.
deze aansloten bij mijn bachelor Toegepaste Taalkunde, mijn stage was in een vertaalbedrijf
de studie een brede opleiding is en de stage me in een nauwere interesse duwde
ik mijn vertaalskills in de praktijk moest gebruiken, in een professionele context
ik zonder mijn studies deze stage nooit goed had kunnen doen, en anderzijds de stage een perfecte
afsluiter was van mijn leven als student.
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ik werkte als (stagiair) architect. net hetzelfde als mijn taakinhoud in België.
ik meer ervaring opbouwde in labowerk en literatuur verwerking wat heel handig was om erna mijn
doctoraat te behalen
ik hierdoor echt Spaans heb leren spreken
ik in de vreemde taal kon communiceren die ik gestudeerd heb
Ik er de ruimte had voor persoonlijke experimentele projecten
Het was het uitoefenen van een functie waarvoor ik gestudeerd had
Dagboek bijhouden van dagelijkse taken/rapporten schrijven
ik werkte voor één van de grootste T.O van Europa. Heb hier super veel geleerd.
Ik een project gebouwd heb om automatisch websites te testen
deze verder bouwde op een onderwerp dat behandeld werd in onze opleiding
ik nieuwe en andere technieken heb leren kennen
Ze aansluiten bij mijn opleidingsprogramma.
het met ICT communicatie te maken had
het me wat meer leerde over nieuwe technologieën. Het waren wel zeker niet de nieuwste
technologieën waardoor ik dit punt nog veel impactvoller had kunnen zijn moesten ze nieuwere
technologieën gebruiken.
alle Software 'tools' die gebruikt worden in Software ontwikkeling, ook aan bod kwamen tijdens de
stage
het ook echt biochemie was dat ik daar deed
het mij geleerd heeft nog meer terughoudend te zijn met vooringenomenheid en dus vooroordelen
bij mijzelf te herkennen en te corrigeren
Ik kan er terug op blikken wanneer ik iets nodig heb in mijn huidige job.
Ik heb een bepaalde berekeningssoftware geleerd, die ik achteraf voor een projectvak heb gebruikt
Hun aanpak binnen sales en marketing was anders op vlak van buitenlands cultuur maar ook binnen
sector toerisme. Andere invalshoeken etc..
Het een exacte match was met wat ik als job wou doen
ze aansluiten bij toekomstige job mogelijkheden
ik in de praktijk moest werken
er vanuit de opleiding een duidelijk kader was van de te verwerven competenties tijdens de stage
na afstuderen een gelijkaardige job ben gaan doen met mijn diploma
ik de mainframe beter leerde kennen
ik volledig meedraaide in de kliniek zoals de studenten uit Liverpool zelf.
124

het onderwerp rond biochemie gaat
het nog steeds voor een game was
het in hetzelfde domein bevond als de afstudeerrichting
Ze mij goed voorbereid hebben op het werkveld.
je klinische ervaring opdoet in een andere omgeving
ik met een andere programmeeromgeving leerde werken en met verschillende actuatoren welke
overal worden gebruikt.
het sloot perfect aan bij de opleiding
Bouwden mooi verder op aangeleerde skills in opleiding
interne communicatie van toepassing in elke organisatie
toepassen van verworven vaardigheden tijdens de opleiding
Ze meestal overeenkwamen met de criteria
stilstaan bij theoretische kaders die het praktijkwerk ondersteunen, was bevorderend voor mijn
professionele ontwikkeling.
ze goed aansluiten met het professionele werkveld in mijn huidige job
alles wat ik nu kan afkomstig is van mijn stage, en niet van thuisinstelling.
het over event production ging, wat een deel was van mijn opleiding
de werkwereld die mijn leerkrachten schetsten was totaal verkeerd, op mijn stageplek heb ik pas
echt kunnen zien hoe alles in elkaar zit
ze onderdeel waren van de educatie van Engelse studenten
meewerkte als een volwaardige medewerker. Ik werd betrokken bij projecten waar ik met collega's
van de stageplek aan werkte. De taken waren relevant voor mijn studies, aangezien ik er leerde mijn
kennis in te zetten voor educatieve en commerciële doeleinden.
ik de kennis die ik tijdens de studie opdeed verder kon ontwikkelen.
concrete werkervaring in veld waar ik aan de slag wou gaan
ik conflictstudies studeerde en op mijn stage in Belfast iedere dag in contact kwam met het conflict in
Noord-Ierland.
deze rechtstreeks bijdroegen tot de kwaliteit van mijn PhD en mijn ontwikkeling als onderzoeker
nieuwe technologieën ontdekken
ik de kans kreeg de job uit te voeren in een ander land
ik verschillende basistechnieken goed kon aanleren voor later
Ik van in het begin tot het einde van een project betrokken was en omgaan met klanten was in elk
process belangrijk.
Marktonderzoek, marketing gerelateerd aan horeca
125

Ik nieuwe technische vaardigheden heb bijgeleerd
de stage bestond uit het kinesitherapeutisch handelen bij patiënten met neurologische
aandoeningen. Wat exact datgene is waarvoor ik studeerde.
Ik heb leren plannen, oplossingen zoeken, meedenken en meewerken in een volwassen labogroep
ik in zekere zin ook heb leren kennen wat ik later in een laboratorium wel dan niet wil doen als werk.
Ook heb ik erg veel geleerd over processen in meer gedetailleerde zin dan ik in België zou gedaan
hebben. En verder moest ik seminaries bijwonen die me dan weer op andere vlakken hebben
bijgeleerd.
het een goede voorbereiding was op mijn lange stage het jaar erop.
ik er heb leren werken in een wetenschappelijk labo
ik gelijkaardige opdrachten nu tijdens mijn PhD ook moet doen.
Het een thesis project was aan een universiteit
Leerde nieuwe technieken en eerste ervaring voor zelfstandig onderzoek
Ze binnen mijn vakgebied lagen
Het een end-to-end opdracht was van requirements tot demo
het onderwerp van mijn stage mooi aansloot bij mijn opleiding
veel zaken die we hebben gedaan gelijkaardig zijn aan wat ik gebruik op werk (programmeer taal
ect...)

Mijn opdrachten waren niet relevant omdat…
Er waren geen opdrachten
we eigenlijk alleen informatie letterlijk moesten copy-pasten. Dat kon ik ook zonder de stage.
Ik zeer gelimiteerd was in mijn taken als stagiaire
het werk op zich stelde niet veel voor maar de taal heb ik wel veel beter onder de knie gekregen.
het meer op PR was gericht dan IT
We nog vaak taakjes moesten uitvoeren. Die minder nuttig waren voor mij als persoon.
Het deed me realiseren dat ik me anders wou specialiseren binnen mijn studies
ik met betrekkelijk weinig medewerkers op de stageplaats kon communiceren door het taal verschil.
Waren zeer basic
dit anders werkt als in Vlaanderen
ze mij niet echt de kans hebben gegeven om het onthaal te leren en een band op te bouwen met de
klanten en personeel
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Je ook dingen leert die zeer regio gebonden zijn ( Italiaanse bouwaanvragen, help) waar je in België
niets of weinig aan hebt. Wel keer je administratief werken en je plan trekken.
Ze gebruik maakten van vaardigheden die ik had uit een andere opleiding en werkervaring
er soms minder patiëntencontact was, mede door de taalbarrière (Fins)
het heel specifiek gericht werk was. Heb dit wel kunnen gebruiken voor mijn werk dat ik nu beoefen.
communicatie in de Tsjechische taal het uitvoeren van kinesitherapeutische handelingen in de weg
stond
in Malta een andere cultuur is dan in België, ander soort targetting
De theorie van de studie ver staat van de realiteit
het er eigenlijk niet heel erg veel mee te maken had.
ik op een bank ben gaan werken
Te veel afwijkt van de kern va mijn opleiding
ik eerder een programmeer stage gedaan heb die gerelateerd was aan een netwerk terwijl ik als
afstudeerrichting meer iets in systeem en netwerken gekozen had. Ik was na de veelvuldige
sollicitaties echter blij dat ik ergens was kunnen starten en heb in samenspraak met de hogeschool
deze stageplek aangenomen.
het meer meedraaien in de dagelijkse werking van de organisatie was, dan dat ik op studievlak veel
heb bijgeleerd of kon toepassen op die organisatie.
Het niet altijd relevante zaken waren
Zowat alles is misgelopen in het onderzoek waar ik aan meewerkte en er geen ondersteuning was
vanuit mijn eigen school/stagebegeleider
de stageplaats weinig te bieden had
de kwaliteit van de stage ondermaats was, in vergelijking met een gelijkaardige stage in België
het niet veel met management te maken had, meer uitvoerende opdrachten
er geen extra taken verwacht werden
Begeleiding tijdens de stage zelf (werkplek) waren niet super
we waren met teveel stagiairs op een te kleine werkomgeving tijdens een kalm moment in het
toeristische seizoen
de toepassing buiten mijn interessegebied lag
Mijn job beschrijving uiteindelijk niet overeenstemden met de uiteindelijke stage.
Ik had graag nog uitgebreider gewerkt, niet enkel 'op de vloer', maar ook meer 'op de bureau'
de professionaliteit ver te zoeken was op mijn stageplek.
De stage meer mode gericht zou zijn ipv reclame
ik reeds afgestudeerd was
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ik al afgestudeerd was
de patiënten op stageplaats niet konden communiceren in het Engels maar enkel de lokale taal
waarbij communicatie in GGZ-stage wel zeer belangrijk is
Veel vertaalwerk
Het niveau soms een beetje lager was dan tijdens de lessen geleerd was
het project in het midden stilgevallen is doordat de investeerder zich terugetrokken had (ik volgde
een project vanuit de school in Salzburg)
Het niet veel met elkaar te maken heeft
Het niveau van de stage viel helaas erg tegen
de kwaliteit van gezondheidszorg lager lag
omdat je soms eerder als een gratis arbeidskracht wordt gezien dan een student.
Op mijn stageplaats hadden ze nog nooit iemand van het buitenland ontvangen, dus ik mocht niet
veel praktische handelingen uitvoeren
het vooral administratieve taken waren, die in België ook voorkomen
mijn stageplaats bewust gekozen was om in een andere richting te gaan dan mijn studies. Vanuit de
rechten was het niet evident om voet aan grond te krijgen in de culturele sector; hetgeen mijn opzet
was voor het volgen van de betreffende stage.
De stage niet binnen mijn specialisatie viel. En de taken die ik voor mijn universiteit moest maken
vond ik niet educatief.
ik vooral sociale vaardigheden heb geleerd en niet per se verpleeg-technische vaardigheden.
te kleinschalig
er te weinig werk te doen was, het was een start-up.
mijn taken herhaaldelijk waren en niet aansloten bij mijn studies (vertalen, ik werkte als bibliografe)
ik was al afgestudeerd
Ik al afgestudeerd was.
Bepaalde wetgeving en sociale voorzieningen toch zeer verschillend werken tov de onze.
mijn studies al afgelopen waren
De jobinhoud weinig te maken met de opleiding die ik volgde.
ze ver stonden van wat de standaarden zijn in het Belgische werkveld
het onderzoeksdomein te ver lag van de studies
De taken weinig verband hielden met de veronderstelde taken van een bedrijfsvertaler.
Neen, heb weinig kansen gekregen omdat we zogezegd niets konden
het was niet met de specifieke doelgroep waarmee ik nu werk, de andere taal was een grote barrière
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het weinig specifiek gericht was op de ervaring in het buitenland en de extra uitdagingen die er
daardoor komen kijken bij het beoordelen en beschrijven van een casus.
Het om sales ging
de taken waren verschillend van het soort opdrachten dat ik tijdens mijn s. Niettemin erg leerrijk.
Ik was op dat moment niet meer aan het studeren. Ik had meer begeleiding nodig op de stageplaats
en communiceerde dit, maar hier was geen ruimte en tijd voor. Hierdoor heb ik mijn stage
vroegtijdig afgerond (6 maand ipv 1 jaar)
Ik de opdrachten niet heb gevolgd, ik wist dat ik de studie vroegtijdig ging stopzetten
al afgestudeerd was
Het een nieuwe stageplek was waar scw een andere inhoud is
ik al afgestudeerd was. De stage sloot wel aan bij mijn studies.
begeleiding in het buitenland tov erasmusers soms de wensen over laat
ik eerder alleen heb mogen observeren
niet op hetzelfde niveau als België
het doel van mijn studie (business) en mijn stage (events) kwam niet helemaal overeen. Dit was een
eigen keuze, dus ik vond dit niet erg!
Er amper contact was met de stagebegeleiders en de stageplek. Opdrachten als vergelijk waren
zinloos en dat hadden de stagebegeleiders geweten als er meer contact was geweest.
Mijn richting was niet echt herkend/ gekend, waardoor ik indruk had dat ze niet goed wisten welke
taken ze me konden geven.
De opdracht had inhoudelijk weinig te maken met mijn studiegebied.
Het niet volledig aansloot bij de richting
Omdat er daar niets mee werd gedaan en geen punten voor kregen
ik al was afgestudeerd
het takenpakket niet overeenkwam met mijn studies.
ik al afgestudeerd was
het was niet direct iets wat we geleerd hebben
heel vaak waren opdrachten in het Fins en kon ik ze vaak niet uitvoeren of enkel met hulp. Het was
ook een drempel om jongeren aan te spreken in een taal die ze wel kenden van school, maar waar ze
geen genoeg zelfvertrouwen voor hadden om veel met mij te praten.
Ze meer vertalingsgericht waren, heel gevarieerd ook
In de gastinstelling de manier van werken totaal anders was en er geen mogelijkheden waren om de
stage te wijzigen/zelf aan te passen om het interessanter te maken op plaatsen waar de gastinstelling
dit niet voorzag.
Niet veel uitdagende taken
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sommige taken niets te maken hadden met mijn studies.
ik weinig kansen kreeg om vaardigheden en kennis op te doen
Ee veel stageopdrachten in vergelijking met het aantal stage-uren. Het is niet de hoeveel opdrachten,
maar de kwaliteit van de opdrachten die moet primeren
ik moest bijna niet vertalen.
Ik kreeg zo goed als geen opdrachten tijdens mijn stage. Ik moest mij dan ook zelf bezighouden om
alle vaardigheden die in het vorige deel van de enquête vermeld werden te verwerven.
Ik vaak bestempeld werd als ‘loopjongen’
er heel veel herhaling was van dezelfde opdrachten
sommige opdrachten gegeven door mijn school leken irrelevant
Stage in België niet echt overeenstemde met stagemogelijkheden in buitenland wegens taalbarrière.
(Niet veel Finnen kunnen vlot Engels)
ik geen uitdagende taken had
Die iedere keer hetzelfde waren en het tijd wegnam om volledig op te gaan in de praktijk
Het meer over fashion ging
De rest van het werk niets met mijn studie te maken had, wel met mijn opleiding in het secundair
mijn taken vooral optimalisatie en bugfixing was
was meer gericht op onderzoek dan communicatie
De toepassing heel specifiek was, en de opleiding meer zaken gerelateerd was.
de stagemeesters daar het niet gewoon zijn dat studenten zoveel opdrachten krijgen.
er zaten vaak kleine taken bij die duidelijk voor een jobstudent waren
er weinig ondersteuning was om het een traditionele stage te noemen.
het soms iets banalere taken waren waar ik niet altijd veel uit kon leren.
ik niets nieuws heb bijgeleerd en niet alle aspecten van mijn afstudeer richting heb kunnen
toepassen
niet heel toeristisch gericht was
Vooral administratief werk
Het was een stage buiten mijn opleiding
er een heel grote taalbarriere was waren mijn taken erg gesimplificeerd
de manier van evalueren soms te strak is en te beperkt is om te voldoen aan de eisen van de plaats
waar je stage loopt. Iik vind dat de stageplaats minstens 1 opdracht zou mogen kiezen die relevant is
voor de setting en max 2 vanuit school zelf.
Ze waren te eenvoudig en niet heel relevant
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de praktische zaken die we op school leerde kwamen niet letterlijk terug in mijn stage
ze niet aansloten bij de werkdruk op de buitenlandse stageplaats.
de opdrachten die ik kreeg (bv. het uitvoeren van animaties) niet altijd aansloot bij mijn eigenlijke
functie (het maken van grafische ontwerpen).
de studenten thuis andere soorten stages doen (klinisch & productie). Dit heb ik dan weer niet
kunnen doen en vind ik ook spijtig naar de toekomst toe. Ik denk dat dit zeker een meerwaarde heeft
om te kijken welk veld me meer interesseert en ook naar jobs gericht kan dit volgens mij een
meerwaarde zijn.
Ook veel technische en niet gezondheidsgerelateerde aspecten kwamen aan bod
het vaak hetzelfde werk was
Soms week het af
De stage niet in het kader van mijn studies was. Het was wel interessant om nieuwe technieken aan
mijn CV te kunnen toevoegen
Mijn stage los stond van mijn studies.
Stage na studie
Mijn stage bleek vnl relevant te zijn op persoonlijk vlak (leren van bepaalde soft skills), eerder dan bij
te dragen aan de studies die ik had gedaan.
ik een hele slechte stageopdracht gekregen had omdat de standaarden lager waren daar dan hier
mijn studies reeds afgerond waren.
the stage was more relevant for the job's field, not for my studies
mijn stage journalistiek gericht was, wat niet noodzakelijk in lijn licht met mijn studies, maar wat me
net wel motiveerde om de stage te doen
sommige onderdelen mijn kennis te boven gingen en ze verwachten dat ik het wel al kende
mijn studies niet onderzoeksgericht waren, en deze stage rond wetenschappelijk onderzoek draait
ik de stage na mijn studies deed en mijn studie een goede basis had gegeven om deze stage goed te
kunnen uitvoeren.

Bijlage 5.6. Verband tussen stage en huidig werk
Kennis uit opleiding kan ik gebruiken op huidig werk. Iedere stagepkaats zou een mooi extratje zijn
geweest, maar niet noodzakelijk.
mijn job en stage hebben geen verband met mekaar
Ik werk nu als paraveterinair
Ik werk nu rond omgevingsvergunningen, terwijl mijn stage gericht was op wetenschappelijk
onderzoek in de natuursector. In die laatste branche vond ik echter geen vacatures/werk.
buitenlandervaring is niet super relevant bij het vinden van werk voor een dierenarts
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Ik werk nu in een andere sector dan waarvoor ik studeerde
Ik werk voor de Belgische overheid in een niet opleidingspecifieke job
Ik gebruik de kennis van mijn stage vnl in mijn privé leven
Ja, maar dan zou ik op een andere manier moeten kunnen aangetoond hebben dat ik open sta om in
een multiculturele omgeving te kunnen werken.
Ja, inhoudelijk wel, maar ik had misschien niet het lef gehad te solliciteren in een sector die niet
aanleunt bij lijn diploma maar wel met mijn interesses.
ja maar de stage helpt vaak
Voor de job die ik wil doen en deed voor Corona is een buitenlandse stage een meerwaarde. Voor de
functie die ik nu doe is het een leuke extra, maar geen meerwaarde
Mijn buitenlandse stage was de eerste stap in voorbereiding op mijn huidige job.
Ik ben leraar geworden.
my current job is in the same field as my internship, but with my previous studies I could have done it
as well
het zijn heel andere jobs
Ja, maar iedere ervaring helpt bij het verkrijgen van een job
Ik geef les in het secundair onderwijs. Ervaring in het vakgebied had ik hiervoor nodig, maar dat kon
ook door binnenlandse stages.
ik heb mijn huidige job mede door mijn buitenlandse stages
Ik denk niet dat ik dezelfde kansen gekregen zou hebben zonder mijn stage.
Het diploma geeft rechtstreeks toegang tot mijn huidige job, maar de ervaring ter plaatse opgedaan
telt ook wel mee.
Ik zou wss nooit op de job gekomen zijn als ik de stap naar het buitenland niet had gemaakt
Ik heb werkervaring opgedaan maar zou altijd kunnen werken in deze sector adhv mijn diploma.
Ik denk het wel, maar het zou me toch een heel stuk moeilijker lijken om er binnen te geraken.
Zonder mijn stage was ik waarschijnlijk nooit in Nederland gaan werken
uit mijn buitenlandse stage heb ik mijn huidige job gehaald
Wellicht niet. Mijn stage in Polen heeft geleid naar tewerkstelling in Basel en New York. Ik heb me in
het buitenland professioneel kunnen ontwikkelen na mijn studies, wat een waardevolle bijdrage was
tot mijn huidige situatie. Mijn buitenlandse ervaringen hebben bijzonder veel deuren geopend bij
mijn terugkeer in België.
Ik had al een Cambridge C1 Certificaat dus het niveau van mijn Engels was al hoog. Na mijn stage had
ik echter de C2 behaald
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Mijn job nu staat volledig los van mijn studies. Hiervoor diende ik in het bedrijf zelf een specifieke
opleiding te volgen. Ik had de job ook kunnen doen zonder de stage, maar ik denk wel dat deze me
geholpen heeft bij het sollicitatie- en selectiegesprek. Ook al staat het volledig los van mijn job.
Ja, maar het feit dat ik in Spanje gewerkt heb en mijn taalkennis daar veel verbeterd heb, zorgde er
ook voor dat ik nu elke dag mijn kennis van het Spaans op een vlotte manier kan gebruiken.
Maar ik heb andere ervaringen (persoonlijke, professionele) meegemaakt dankzij de buitenlandse
stage, die mij nog meer heeft doen ontwikkelen.
Op dit moment niet werkzaam in de sector waarvoor ik stage liep, maar waarschijnlijk heel binnekort
wel
Sinds ik een 3D artist ben is het belangrijkste mijn portfolio en hoe ik overkom in het interview.
Ik zou de job kunnen doen, maar de buitenlandse stage heeft me er wel meer inzicht in gegeven.
Indirect misschien. Dankzij de stage heb ik een interessante master kunnen volgen waardoor ik mijn
job vandaag heb
De stage was vooral om mijn Duits te verbeteren en waren heel administratieve taken. De job die ik
nu heb is een meer ondernemende job in de IT/boekhoudkundige sector waar enkel het Nederlands
relevant is
Zonder de ervaring, de taal en het netwerk die ik opgebouwd heb ik Berlijn was ik nooit tot in Vilnius
geraakt en was ik waarschijlijk ook nooit zo ver geraakt in mijn carriere
Minder goed, werk in BXL tweetalig gebied

Niet vereist, maar heeft een positieve impact op de selectie
Ik ben momenteel junior auditor bij PwC Belgium. Dit is een functie waarbij geen buitenlandse
ervaring vereist is.
Het heeft zeker geholpen om mij aan te passen, maar het was ook zonder de stage gelukt.
Mijn stage werd gezien als een positieve meerwaarde. En is deels de reden ook waardoor ik gekozen
ben geweest voor mijn huidige job.
huidige job heeft niets te maken met de stage
Mijn stage was in PR, nu werk ik in Digital Marketing en CRM, dus een andere tak van marketing.
M'n stage heeft toegang gegeven tot m'n competitieve master studie , die buitenlandse studie heeft
vervolgens gezorgd dat ik een goeie job in het buitenland kon vinden
Ik zou altijd naar het buitenland zijn geweest en het wel gered hebben zonder buitenlandse stage
Voor de job had je al relevante werkervaring nodig. 6 maanden stage in het buitenland werd gezien
als zeer relevante werkervaring door mijn werkgever.
Op mijn buitenlandse stage heb ik vooral Duits geleerd. Jammer genoeg was de stage inhoud zeer
slecht. Toch ben ik dankzij mijn kennis Duits in Duitsland gebleven en werk ik nu voor een
internationaal bedrijf met focus op de DACH markt. Ik woon ook sinds 5 jaar in Duitsland
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Uiteindelijk hebben ze mij aangenomen voor mijn persoonlijkheid en niet voor mijn CV
Het is wel een extra pluspunt, omdat het een bepaalde motivatie toont
Het was niet noodzakelijk, maar het is wel een meerwaarde
Er werken mensen die andere diplomas hebben en die geen buitenlandse stage gedaan hebben
Beide zijn niet verwant omdat ik door omstandigheden in een andere branche werk dan waarvoor ik
studeerde.
Ik ben een andere richting uitgegaan. Ik ben van de eventwereld naar de horeca gegaan.
maar de buitenlandse stage maakte de stap kleiner om een vaste job te vinden omdat ik er al
woonde
Ja maar ik ben niet zeker dat ik de kans zou hebben gekregen om mij te bewijzen als ik niet de eigen
ontwikkeling en ervaring heb kunnen opdoen tijdens mijn stage
Ik heb een zeer brede administratieve functie in een bouwfirma (facturatie, klantenbegeleiding,
projectondersteuning, marketing, ...) met enkel Nederlandstalige klanten en leveranciers. Tijdens
mijn stage heb ik bij een vzw gewerkt die de CEO's van andere vzw's ondersteuning biedt. Mijn
huidige job heeft dus totaal geen overeenkomsten met mijn buitenlandse stage.
Mijn stage was in een immo-kantoor dat onprofessioneel werd geleid. Hier heb ik eerder geleerd hoe
het niet te doen.
Maar minder goed. Ik werk in een internationale omgeving waarbij de ervaring van een buitenlandse
stage zeker een impact heeft op de omgang met internationale partners en klanten
Mijn buitenlandse stage was bij een beroemde 5ster hotelketen die jaarlijks in de prijzen valt. Na het
afstuderen heb ik gewerkt als deskundige economie&toerisme bij lokale overheden. Nu werk ik in de
privé (dienstensector -recycling en energie, voor multinational Suez)
De buitenlandse stage biedt meerwaarde bij het zoeken naar een job, maar bepaalt niet voor welke
jobs ik wel en niet in aanmerking kom
Ik ben dankzij mijn stage op een internationale school ook aan de slag kunnen gaan op een
internationale school, zonder de ervaring was dit me waarschijnlijk niet gelukt.
Ik ben nu geen leerkracht maar de ervaring draagt uiteraard wel bij
Mijn job momenteel is internationaal en heeft niet echt veel te maken met het onderwijs. Ik zit in
een team met leden uit verschillende landen. Het feit dat ik gestudeerd heb in België heeft een
impact gehad op mijn job nu en niet de stage.
mijn huidige job is niet in het onderwijs
Ik sta niet in het onderwijs
Dankzij mijn buitenlandse stage ben ik nu vloeiend in Engels. Mijn profesionele vaardigheden zijn
daar enorm gegroeid en hebben me kennis gegeven die indruk maakte op mijn sollicitatie gesprek.
Dit heeft me dan ook een job opgeleverd in ISB (The international school of Brussels). Zonder mijn
buitenlandse stage had mijn CV waarschijnlijk weinig indruk gemaakt voor deze kwaliteitsvolle
school. Ik geef ook nu namelijk les in het Engels en niet in het Nederlands. Dus de Engelse
vaardigheden die ik daar heb opgedaan had ik nooit kunnen verwerven zonder deze stage.
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Heel internationale werkomgeving, ze zochten specifiek naar mensen met een erasmus achtergrond.
Niet strikt inhoudelijk verbonden (landschapsarchitectuur vs architectuur)
niet inhoudelijk noodzakelijk
ik wist al dat ik een doctoraat ging doen voor de start van mijn stage
Het feit dat ik vloeien Engels spreek is niet echt relevant op mijn huidig job
Ik werk nog steeds bij mijn stageplek
Mijn huidige job heeft niets te maken met de opleiding waarvoor ik de stage deed. Maar wat niet is
kan misschien nog komen.
De stage was een belangrijke tussenstap in mijn ontwikkeling om leidinggevende te worden.
Het was vooral het type bedrijf die mij naar het buitenland is laten gaan voor mijn stage.
Het is nu een job in een andere sector dan de stage. Nu zit ik in de automatisatie ipv onderhoud en
trillingsanalyses. Voor mijn job nu was mijn vroegere werkervaring meer van belang. Het enige
waardoor ik de job nu heb is via de persoonlijke contacten die ik heb opgebouwd tijdens de stage.
Ik werk namelijk voor mijn stageplaats (wel een andere functie/ander domein)
De job die ik nu uitoefen is zeer algemeen voor ingenieursprofielen.
Ik heb mijn stage in een studiebureau gedaan, nu werk ik voor een aannemer. Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat ik in de toekomst niet in een ingenieursbureau zou werken.
Nu werkzaam in de chemische procesindustrie, een compleet andere sector dan mijn stage.
Nieuwe opleiding gevolgd omdat mijn opleiding van mijn stage mij niet interesseerde
Andere setting binnen de gezondheidszorg
Ik woon in het land van mijn stage en heb hier ook verder gestudeerd, een partner leren kennen en
nu een job. Ik zou mijn partner nooit leren kennen hebben zonder mijn stage.
Ik ben zelfstandige kinesitherapeute. Dit kan ook zonder buitenlandse stage. Deze stage gaf me
inzichten hoe ze kinesitherapie aanpakken in een ander land, dus heel interessant, maar niet
noodzakelijk voor het uitoefenen van mijn beroep.
Al zou ik dan veel minder bekwaam zijn in wat ik doe, omdat ik het meeste van de zaken die ik
vandaag toepas op mijn job, tijdens mijn buitenlandse stage heb geleerd.
Overvloed aan jobs in de zorg
Geen vereiste voor de job
Ik werk bij een groot Vlaams bedrijf waar er bijna geen buitenlandse invloeden zijn.
Mijn huidige job heeft weinig te maken met het doel/onderwerp van mijn stage
Inhoudelijk is de job een ander vakgebied. De stage heeft wel bijgedragen aan de sociale aspecten.
Mijn huidige job zou ik nog steeds kunnen doen maar het leertraject zou langer zijn.
Ik doctoreer momenteel, en ik denk niet dat mijn buitenlandse stage bepalend was hiervoor.
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Medestudenten die stage in Vlaanderen deden, zijn nu collega’s van mij
Mijn stage heeft ertoe gezorgd dat ik makkelijker een job gevonden heb, maar ook zonder mijn stage
had ik mijn huidige job kunnen beoefenen.
De ervaring in het buitenland werd gezien als positief omdat ik werk in een internationaal bedrijf
maar er werd vooral gekeken naar het behaalde diploma en vaardigheden
De buitenlandse stage was een meerwaarde tijdens mijn sollicitatie voor een doctoraatspositie,
omdat de kandidaat nog een beurs moest aanvragen bij het FWO. Het is geweten dat kandidaten
met buitenlandse ervaring een grotere kans hebben om een beurs te behalen bij het FWO. Zonder
mijn buitenlandse ervaring zou ik deze positie ook hebben kunnen krijgen, maar was er meer
competitie geweest tussen mij en de medesollicitanten.
Geneeskunde
Stage kon ook in België worden uitgevoerd
Mijn stage in het Frankrijk heeft ervoor gezorgd dat ik de taal voldoende beheerste om vervolgens in
Frankrijk te solliciteren en ook effectief een baan te vinden.
Ik ben momenteel assistent urologie. Deze job staat los van mijn buitenlandse stage.
Ik werk in een andere sector
Geen ervaring van buitenlandse stage noodzakelijk
Dan had ik mijn stage gewoon in België gelopen.

het heeft geholpen om mij als kandidaat net dat wat verantwoordelijker te maken, maar ook zonder
die stage had ik kand kunnen maken op deze job
Daar zorgde mijn diploma zelf ook voor
ik volg nu de vervolgopleiding tot volwassenpsychiater na de geneeskunde-opleiding. In de
selectieprocedure en in het interview was mijn buitenlandse ervaring wel een plus denk ik, maar het
was niet doorslaggevend.
verpleegkundigen vinden met of zonder buitenlandse stage werk
Als verpleegkundige is het geen vereiste, wel een meerwaarde
Tewerkgesteld in de instelling waar ik mijn buitenlandse stage deed
Moeilijk met zekerheid te zeggen; de buitenlandse ervaring heeft me echter zeker wel een voordeel
gegeven.
Indien ik niet voor een buitenlandse stage had gekozen zou ik een stage in Vlaanderen krijgen.
een eerdere buitenlandse ervaring is geen vereiste om een postdoc beurs te halen (zowel in
Vlaanderen als in het buitenland), maar vergroot je kansen wel
ik doctoreer
Ik werk nu als apotheker in een apotheek, dus mijn werk in het labo voor mijn thesis hangt er
compleet los van
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Mijn stage was bij kinderen. Nu werk ik in een Woonzorgcentrul
Vooral mijn bachelor diploma zorgde ervoor dat ik deze job kon doen, orthopedie in België is een
kleine wereld waarbij vooral de connecties binnen België helpen om een job te vinden
Maar misschien had ik voor een andere job gekozen zonder mijn ervaring in het buitenland
Ik had deze stage ook in België kunnen lopen.
Zeker ook mogelijk, maar de stage heeft zeker een toegevoegde waarde
Ja, aangezien mijn huidige job geen kinesitherapeutische handelingen vereist, maar wel
kinesitherapeutische kennis.
maar heeft wel bijgedragen
Werk momenteel als Technische Analyst & Data Engineer. Zou ook kunnen zonder mijn master thesis
in machine learning.
Programmeren is programmeren, dat veranderd niet omdat je in het buitenland gezeten hebt of niet.
Analyse misschien wel, maar dat is dan ook al zo tussen bedrijven. Wat het voor mij irrelevant maakt.
Mijn job is in de cyber security. Mijn opleiding had (nog) geen cyber security, en mijn stageplaats
heeft met niet veel bijgeleerd in cyber security. Ik heb alles voornamelijk geleerd via zelfstudie (ook
tijdens mijn buitenlandse stage).
Het is geen vereiste, maar als je een stage in het buitenland hebt gedaan wordt hier positief op
gereageerd bij het soliciteren.
ja, buitenlandse stage heeft meer werkervaring aangeboden maar dezelfde die ik in België zou gehad
hebben
Huidige job niet gerelateerd aan stage invulling. Huidig bedrijf heeft als voertaal Engels, mijn
buitenlandse stage heeft hier wel toe bijgebracht op vlak van professioneel Engels.
Ik zit in een in een andere sector. En stage was academisch terwijl ik nu in de industrie sta.
Ik doe algemene software ontwikkeling, het merendeel van de skillset leerde ik tijdens mijn studies
en vrije tijd, niet tijdens de buitenlandse stage.
Ja, maar op mijn sollicitatie had dit een zeer grote impact
Ik ben aangenomen (in België) bij het bedrijf waar ik buitenlandse stage heb gedaan.
na de stage van 1 jaar heb ik nog 1 jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt in hetzelfde land (Portugal).
Nu werk ik al bijna 2 jaar voltijds voor hetzelfde bedrijf maar vanuit Belgie via een postbus bedrijf die
ze opgericht hebben in Belgie voor mij.
De job in mijn stage bedrijf heeft geleid naar het verhuizen naar America + een job te krijgen in
Apple, die geleidt heeft naar een job in Tjechië
Werk momenteel voor het Franse multinational, zou hiervoor ook hebben kunnen werken zonder
buitenlandse stage gedaan te hebben maar de sociale ervaring hielp wel om me niet te laten
afschrikken door "het buitenlandse" van het bedrijf (andere manier van werken tegenover belgen)
Maar dan in België
137

ander land, andere taal, hoewel de buitenlandse stage hielp om te durven verhuizen
technische kennis is ook aanwezig in Belgie. Weet niet of ik de stap naar werken in het buitenland
had gezet zonder Erasmus.
Ik doe een doctoraat aan de KUL maar in een ander veld dan hetgene waarin ik mijn stage heb
gedaan.
Ik ben aangenomen in de werkplaats waar ik stage heb gelopen. Zonder die stage zou ik amper kans
gemaakt hebben tot deze job.
Ik doe een phd op mijn stageplaats waar ik m'n master thesis deed. Zonder die stage zou ik nooit in
contact gekomen zijn met deze groep en dus niet mijn phd hier kunnen doen
Ik had reeds uitzicht op een doctoraat. Mijn buitenlandse stage heeft er echter toe bijgedragen dat
mijn curriculum vitae mooier oogde waardoor ik een gerenommeerde FWO-beurs heb weten te
verkrijgen.
De dingen die ik geleerd heb tijdens de stage zijn een pluspunt maar geen echte vereiste.
Ja, maar ik denk dat de buitenlandse stage sterk geholpen heeft bij de sollicitatieprocedure
Adhv de stage heb ik besloten te doctoreren, wat ik momenteel ook doe
Als ik dezelfde technieken zou geleerd hebben in een binnenlandse stage
Ik doe geen biochemie meer maar het hielp wel bij de solicitatie
Ik zou de job kunnen doen, maar zou de job niet zo snel kunnen binnengehaald hebben.

Mijn huidige job steunt op de verdere ontwikkeling van de technische vaardigheden die ik tijdens de
stage vergaard heb
Ik ben doctoraatsstudent. Het feit dat ik een buitenlandse stage heb gedaan, heeft zeker geholpen bij
mijn aanwerving, maar ik denk dat ik met een binnenlandse stage er misschien ook zou geraakt zijn.
Ik kan dit echter niet met zekerheid zeggen.
Zonder mijn buitenlandse stage had ik nooit de stap gewaagd definitief in de regio van mijn stage te
blijven en er een job te zoeken.
echter ben ik er niet van overtuigd dat ik dezelfde ambitieuze stappen zou gemaakt hebben
De inhoud van mijn job heeft niet veel te maken met fie van de stage, maar de stage op zich was wel
een goed stepping stone voor mijn verdere professionele ontwikkeling
De buitenlandse stage maakte mijn profiel nog sterker, maar het was op zich zeker ook al een goed
profiel
Ik zou de job wel kunnen doen, maar ik denk niet dat ik dan ooit in deze sector was beland.
Momenteel ben ik omwille van Covid-19 niet langer werkzaam in de toeristische sector, wat ik wel
mis, maar dit is een stabielere sector waar taal en customer care zeer belangrijk zijn.
Het heeft weinig te maken met mijn studies
het zijn twee verschillende sectoren
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Ik werk nog steeds op de plaats van mijn stage, door de specifieke toepassing van de kennis die ik
verworven heb goed uit te voeren hebben ze me een contract aangeboden.
Ik werk momenteel als onthaalmedewerker in een psychiatrisch ziekenhuis, weinig relevant met de
studie (Toerisme-en recreatiemanagement)
Mijn stage in het buitenland zat in een andere categorie binnen toerisme
ik werk in het bedrijf van mijn ouders en had reeds de mogelijkheid om te starten in het bedrijf
tijdens mijn studie. Ik heb echter na mijn stage nog ervaring opgedaan in een andere job alvorens in
mijn huidige job te starten.
Ik deed stage in een toeristische dienst (front office) en ben nu werkzaam in de MICE sector. De
invulling van de job is helemaal anders.
Kennis van het toerisme & wereld
mijn gehele professionele carrière is wat het is door mijn buitenlandse stage en talen die ik leerde
tijdens de stage. ik woon nog steeds op dezelfde bestemming als waar ik mijn stage deed.
het diploma en de talenkennis is belangrijker
Ik heb even een pauze genomen van het uitbouwen van mijn carrière.
Ik werk momenteel op mijn eerste stageplaats in België
Mijn job en mijn opleiding zijn helemaal niet aan elkaar gerelateerd. Ik kan vnl de soft skills gebruiken
die ik tijdens mijn opleiding leerde maar die werden niet specifiek tijdens mijn stage aangeleerd.
Ik werk in een andere sector dan mijn studies
De buitenlandse stage was een zeer duidelijk voordeel tijdens de sollicatieprocedure, ik denk niet dat
ik zou zijn aangenomen zonder de Erasmus+ ervaring.
Ja ik denk het maar niet zeker. Bij mijn sollicitatie heeft het een grote meerwaarde betekend.
Ik werk nu in een Duitstalige omgeving, dus de stage heeft geholpen. Maar los daarvan zou ik nog
steeds voor een Duitstalige functie gekozen hebben.
Job werd aangeboden door stageplaats
Tijdens m'n stage kon ik m'n beheersing van de Franse taal zodanig verbeteren, wat van groot belang
is voor de uitoefening van m'n huidige job waar Frans de voertaal is.
ik werk voor een klantendienst. Compleet iets anders dan mjn stage
Ik heb hiervoor niet de kennis nodig die tijdens mijn buitenlandse stage heb opgedaan maar het feit
van een buitenlandse ervaring gehad te hebben in een gerespecteerde instelling hielp om aanvaard
te worden voor de job.
Ik zou de baan denk ik niet gekregen hebben.
ik werk niet in dezelfde sector
Het feit dat ik al relevante werkervaring had ik de sector was doorslaggevend om mij aan te werven
bij mijn 1e echte job.
Ik werkte reeds halftijds terwijl ik mijn stage halftijds deed.
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Ik deed mijn stage in Spanje, maar werk nu voor een Belgisch bedrijf waar ik bijna uitsluitend Frans
en Nederlands spreek. Ik ben tweetalig opgevoed en heb die talen in het buitenland niet verbeterd.
Mijn huidige job is niet rechtstreeks gerelateerd met mijn stage, maar heeft er anderzijds wel mee
toe geleid dat ik werd aangenomen.

Bijlage 5.7. Finale opmerkingen
Wens je nog iets anders te delen over je stage en/of de impact ervan, zoals een persoonlijke ervaring?
Noteer ook je (voor)naam bij je bericht indien we bij jouw bijdrage je naam mogen vermelden, bv.
Arthur (32) uit Lanaken. In de andere gevallen, nemen we enkel jouw bijdrage over zonder verdere
informatie.
Dankzij mijn buitenlandse stage kon ik een internationale carrière uitbouwen en heb ik al in
verschillende landen gewoond en gewerkt. Nick (34) Tel Aviv
De instelling waar ik studeerde beloofde dat ik een stage in Engeland zou kunnen doen - dat ging op
het laatste moment niet door. De instelling had totaal geen interesse in me zodra ik in het buitenland
was. De stageplaats negeerde me. Het was erg eenzaam en de reden dat ik niet meer in de sector
werk.
Je groeit er vooraf persoonlijk heel erg van.
Het hangt af van waar je terechtkomt in je buitenlandse stage. Mijn stage was geen topervaring
alvast maar ik kan me wel voorstellen dat er andere stageplaatsen zijn die wél nuttig en leerzaam
zijn.
Topervaring. Helemaal open gebloeid en een herinnering voor het leven. Nicolas (35) uit Berchem
Het heeft toen letterlijk mijn kijk op de wereld verruimd en mij ambitieuzer gemaakt binnen mijn job.
Jana, 31 uit Brussel
Een buitenlandse stage verruimt je blik enorm: niet alleen professioneel, maar ook sociaal en
cultureel. Een échte must als je t mij vraagt. Inge (31) uit München
Ik heb zelf volledig mijn buitenlandse stage en verblijfplaats moeten regelen, omdat er nog maar één
plek was opgezet in het buitenland en we met twee waren die een buitenlandse stage wilden doen.
Ook omdat de studierichting die ik volgde (Interactive Multimedia Design), niet beschikbaar was in
het buitenland ben ik geen volledig jaar in het buitenland kunnen studeren. Aangezien dat geen optie
was, heb ik dan voor een stage gekozen, ik had enkel graag gehad dat het langer had kunnen duren
of misschien zelfs betaald (Londen is duur). Bart, 31
Ik ben door deze stage zelfstandig geworden en heb daarnaast een ruimer blik gekregen op industrie
waarin in zou werken. Sofie (31) uit Hamme
Mijn buitenlandse stage was een uitstekende 'proefperiode' om later de stap naar wonen en werken
in het buitenland te maken. De professionele contacten die je legt, zijn van onschatbare waarde.
Veerle, 32, Stockholm
Een heel leerrijke tijd, zowel tijdens de stage als ook het leven in het buitenland op zich. In Duitsland
een stage te doen was zeker ook een meerwaarde om on Duitsland ook vast werk te vinden en om
talen te oefenen. Ik kan het alleen maar aanraden!
Geweldige ervaring, leuke werkomgeving, erg interessante personen, Talia
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Volgens mij moet je vooral op buitenlandse stage gaan voor jezelf. Enig voordeel op de arbeidsmarkt
later is mooi meegenomen. Als dat zo uitdraait. Maar het is vooral zo’n verrijking op persoonlijk vlak
dat ik het iedereen heel erg kan aanraden. Iedereen, niet noodzakelijk enkel zij die er voor
openstaan, maar ook degenen die er misschien niet meteen aan denken om een buitenlandse stage
te ondernemen. Martijn (31) Gent
Door mijn stage en de sociale activiteiten errond kwam ik in contact met onderzoekers van een
volledig andere tak. Ze lieten een zodanige indruk na dat ik een switch deed in opleiding. In plaats
van industrieel ingenieur ging ik voor Ma of sciences in biochemistry & biotechnology. Ik besloot dit
bovendien te combineren met een full time job. Nu, 5 jaar later, ga ik afstuderen. Een lange weg
waar ik nog geen seconde spijt van gehad heb. Thanks, Staffordshire Uni! Bénédicte (27)
Ik vatte de studie aan als verpleegkundig werkende afstandsstudent aan, om de humane wetenschap
te vergelijken met de animale... dus ook de buitenlandse stage was voor mij een persoonlijke
interesse uitwerking , die ik niet nodig had voor mijn werk. Was ik geen 51 j geweest , zou ik
misschien dierenzorg bijgedaan hebben in bijberoep( de switch maken zou teveel financiële
achterstand gebracht hebben). Elien (28) uit Landen
Ik heb niet heel veel geluk gehad met mijn stage. Mijn bazen waren Fransen en hebben mij niet veel
kansen gegeven om iets te leren. Maar ik heb wel veel geleerd van mijn collega's en de cultuur. Ik
heb ook veel nieuwe mensen leren kennen en daar heb ik later beroep op gedaan en ben ik voor hen
gaan werken. Ik raad het zeker aan een buitenlandse stage te doen. Julie (28) uit Antwerpen
Ik denk wat veel mensen vergeten is dat een stage geen Erasmus is. Een Erasmus is leuk, sociaal en
met leeftijdsgenoten; een stage is werken, in een ander land en een andere taal. Je woont meestal
ook niet in een studentenhuizing, maar tussen lokale mensen. Dat alles maakt dat je van er stage, in
mijn geval dan toch, vooral levenslessen volgt en misschien niet zo zeer professionele bagage over
hebt. Leer je Professioneel bij? Absoluut! Maar grootste les? Trek uw plan en los het op. Is de stage
plaats niet goed? Vertrek. Leer je te weinig mensen kennen? Volg een avondles, bouw een netwerk
uit, verken het land! Het zijn die dingen die meetellen in het leven en in je loopbaan, niet zo zeer wat
je professioneel als buitenlandse stagiair doet...
Stage was in het verenigd koninkrijk, Engeland. Ik woon nu in Schotland.
De buitenlandse stage in Finland was voor mij persoonlijk een belangrijke ervaring om eens een
andere mentaliteit te ervaren dan in België, ik kwam terecht in veel opener leeromgeving en voelde
me veel meer aanvaard binnen een groep enthousiaste studenten die ook op zoek gaan naar
zelfontplooiing in deze wereld. Dit was een unieke ervaring, waaraan ik met veel plezier terugdenk
en die ik iedereen zou kunnen aanraden. Brecht (29)
Shirley (26) Cultuur van het land is zeer belangrijk en kan je later meenemen naar het werkveld. De
kans dat je in contact komt met mensen van het land terug in België is zeer reëel.
Merel (28) uit Hoeilaart. Zonder twijfel een van de beste herinneringen uit mijn studietijd. De
ervaring die je op doet tijdens je buitenlandse stage doet je groeien op sociaal, professioneel en
persoonlijk vlak.
Arnaud (28) uit Oordegem. Neem een internationale stad waar ook iets te beleven valt, zo kan je na
je stage uren ook nog eens genieten van de mooie stad waarin je je bevindt!
Mijn buitenlandse stage heeft mijn blik op de wereld en mijn eigen mogelijkheden verruimd. Jasmien
(29) uit Kufstein.
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Dankzij mijn buitenlandse stage heb ik een eerste werkervaring op kunnen doen in het land waar ik
mijn toekomst zag. Ik heb mijn Franse schoonfamilie beter leren kennen en een basis gelegd om met
mijn man samen een leven in Frankrijk op te bouwen. Dankzij mijn stage heb ik een eerlijke kans en
start gekregen voor mijn carrière. Ik woon nog steeds met heel veel plezier in Frankrijk waar ik een
zeer leuke baan heb. Liselotte (Parijs),
Toen ik in het laatste jaar Ergotherapie zat, verhuisde mijn vriend naar Oostenrijk voor zijn job. Via
het Erasmus+ programma, kon ik een stage vinden in een ziekenhuis in de stad waar mijn vriend
woonde. Naast de financiële steun, die als pas afgestudeerde meer dan welkom was, leerde ik de taal
en cultuur heel snel kennen door de stage. De collega's in het ziekenhuis werden vrienden voor het
leven en uiteindelijk kreeg ik ook een job aangeboden in het ziekenhuis. Ik leerde heel veel uit stage
en het werk in Oostenrijk, ervaringen die ik voor de rest van mijn leven meedraag en een positieve
invloed hebben op veel vlakken. Daarna verhuisden we naar Zwitserland, waar mijn Duitse kennis die
ik opdeed in Oostenrijk weer van pas kwam. Ondertussen zijn we terug in België, om dichter bij de
familie te zijn. Maar het begint al weer te kriebelen om terug naar het buitenland te vertrekken voor
een nieuw avontuur. Ik prachtige herinneringen aan de stage en zou het elke student zeker
aanraden! Eline (28, Gent):
Men zei op voorhand dat 'Erasmus je leven verandert'. Ik begreep dat voordien helemaal niet en
geloofde hier niet in. Tot wanneer ik terug thuis kwam na Erasmus. Zonder mijn Erasmus stage zou ik
nu niet zijn wie ik ben, zou ik niet kunnen wat ik kan en zou ik niet kunnen liefhebben wie ik nu
liefheb. Elise
Hanne (27) uit Wellen. Dankzij mijn stage heb ik in hetzelfde bedrijf de kans gekregen om er te
werken. Hoewel ik dit slechts tijdelijk gedaan heb, was dit wel een eerste werkervaring en dit was
heel erg goed voor mijn zelfvertrouwen in het zoeken naar werk in België.
Ik heb door mijn stage o.a. ingezien dat ik niet verder wilde in die richting. Dus dit is niet echt
interessant voor deze enquête. Desalniettemin zou ik wie twijfelt zeker aanmoedigen op
buitenlandse stage te gaan wanneer de kans zich voordoet. Olivier
Zeker aan te raden, vooral voor je persoonlijke ontwikkeling als mens.
Anke (26): ik heb nog altijd contact met mijn Deense "studentbuddies" en zijn elkaar al komen
bezoeken na de stage
Een buitenlandse stage is voor je professionele ontwikkeling meestal een meerwaarde. Maar voor je
persoonlijke ontwikkeling, denk ik dat een Erasmuservaring op de schoolbanken een positiever effect
heeft. Manon (25) uit Evergem
Erasmus ervaring was vooral een gevoel van zelfstandigheid. Eigen verantwoordelijkheid voor huis en
werk. Xavier (28) uit Ath
Florence (27) uit Lebbeke. Een stage in het buitenland is een kans, opportuniteit die elke jongeren in
de mate van het mogelijke zou moeten grijpen. De invloed die dit heeft op je persoonlijk leven is van
zo een groot belang en kan je met niets anders vergelijken. Geweldige tijd!!
Mijn buitenlandse stage heeft vooral een impact gehad op mijn persoonlijke ontwikkeling, eerder
dan op mijn professionele carrière. Het heeft mijn internationale blik nog meer verruimd, mijn
nieuwsgierigheid naar het ontdekken van de wereld alleen nog meer aangewakkerd en mijn drang
naar avontuur alleen nog maar meer vergroot. Ik zou het iedereen ten zeerste aanraden.
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Ik raad iedereen aan een buitenlandse stage te doen. Ongeacht of het meevalt of tegenvalt, je komt
er steeds sterker en "rijker" uit. Het is een ervaring die je met je meeneemt en hoe dan ook een
verrijking zal bieden naar je persoonlijke ontwikkeling.
Het was een zeer leuke ervaring. Het heeft me inzicht gegeven in welke job ik zou willen doen nadat
ik afstudeerde. Het gaf mij ervaring mee die mij geholpen heeft bij mijn eerste job. Simon (26) uit De
Panne
Wij waren de eerste 2 studenten die naar deze stageplaats mochten. Er was blijkbaar niet duidelijk
genoeg gecommuniceerd over de inhoud van de stage: wij mochten als laatstejaars vroedvrouw
enkel KIJKEN en behalve parameters of bloedafname geen medische handelingen uitvoeren. 6 van de
12 weken was op het verloskwartier. Om te slagen moeten we 40 bevallingen "zelf uitvoeren" voor
het einde van het 3de jaar, maar we mochten dit niet doen op de stageplaats! 3 weken mochten we
consultaties en echo's meevolgen die volledig in het Hongaars waren. Bijna niemand (uitgz enkele
artsen) sprak Engels. Het personeel vertrouwde ons niet aangezien de vrvr'en daar 4j studeren en wij
3dejaars (laatstejaars) waren. Wij hebben heel vaak de uren zitten aftellen. Ik werd enorm depressief
en ongerust over het behalen van mijn diploma: vroegtijdig terugkeren had geen zin, want er was
geen andere stageplaats in België beschikbaar. We hebben er dan maar het beste van gemaakt. Maar
algemeen: een verschrikkelijke ervaring doordat het niet goed geregeld was door school...
Je leert jezelf beter kennen en gaat wat vaker uit je comfort zone
De stage bleek inhoudelijk weinig kwalitatief in vergelijking met een soortgelijke stage in België, maar
de kennis die ik opdeed over culturele en politieke verschillen met hun implicaties op het beoefenen
van de geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek in het buitenland is van onschatbare waarde.
Omwille daarvan zou ik het elke arts aanbevelen tijdens zijn opleiding
Mijn ervaring hier: https://malta.wouterplanet.com/ citeer maar zoveel je wilt van mijn blog Wouter
(26) Mechelen
Ik raad iedereen aan om een buitenlandse ervaring mee te maken. Dit is een ongelofelijk mooie
ervaring. Je leert jezelf beter kennen en ontplooit jezelf enorm in slechts enkele maanden.
Het was een fantastische ervaring, heb veel geleerd op persoonlijk vlak, door te leren omgaan met
mensen met een andere cultuur en andere taal. Constance
De stageplaats was niet voorbereid op veel stagiairs (niet op vlak van workload en niet op vlak van
huisvesting). In het begin van mijn stage had ik een beetje werk, maar naar aanleiding de stage
vorderde, nam het werk af. Ik raadde de stageplaats nadien ook af aan de hogeschool. Michelle (28)
uit Grobbendonk
Behalve een topstage, ontmoette ik ook mensen uit Italië, Frankrijk en Japan. Een wereldreis bijna,
m'n Erasmus stage! - Bert
Stefanie (28) uit Schoten: Erasmus was voor mij een onvergetelijke ervaring die ik zo zou overdoen.
Buiten dat ik op mijn stage erg veel heb bijgeleerd, heb ik nog 10 keer meer geleerd daarbuiten. Deze
skills had ik nooit opgedaan was ik in België gebleven.
Dorien (28) uit Heusden: Ik vertrok met veel enthousiasme naar mijn stage in Athene omdat ik reeds
enorm gepassioneerd was door de Griekse cultuur. Het werken in een incentive bureau in de
hoofdstad der culturen was dan ook een enorme ervaring. Het werken met mensen van
verschillende nationaliteiten was enorm verrijkend. Door de week werkte ik op mijn stageplaats en
ging ik naar de lokale dansschool gelegen langs mijn appartement, daar leerde ik vriendinnen kennen
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waarmee ik nog steeds contact heb. Toen ik onlangs terug in Griekenland was ben ik ook weer naar
de dansschool gegaan om de directrice en dansleerkracht te bezoeken. Tijdens de weekends ging ik
zelf op verkenning doorheen Griekenland, ik liet geen enkel weekend voorbij gaan om een nieuwe
plaats te kunnen ontdekken. Zo heb ik plaatsen bezocht als Mykene, Corinthe, Cape Sounio, Delphi,
Meteora en ben ik ook 1 dag op mezelf op en af gevlogen naar Santorini. Als persoon ben ik enorm
gegroeid tijdens deze 4 maanden in mijn favo hoofdstad, nog steeds heb ik elk jaar de drang om
terug te gaan en wanneer ik ga, voelt dit ook telkens een beetje als thuis komen. De Griekse taal ben
ik niet volledig machtig geworden omwille van het feit dat mijn baas Egyptisch was, en mijn mentor
Zweeds, er werd dus meer Engels gepraat. Echter heb ik tijdens de danslessen wel enkele Griekse
woorden opgenomen en het Griekse alfabet kon ik sowieso al lezen. Kortom, ik kijk er nog steeds
naar terug als één van de mooiste ervaringen tot nu toe en zou het iedereen aanbevelen.
Mijn stage heeft mijn visie van het land gewijzigd, dit land heeft meer te bieden dan anders
voorgesteld. Het heeft mij de mogelijkheid gegeven dit land een kans te geven en hier zelf te groeien.
Ik ben na mijn stage vast aangenomen bij het stagebedrijf en daar nog 3 jaar blijven werken.
Ondertussen woon en werk ik wel terug in Belgie (hoger loon en betere voordelen). Severine
Laureyns (28) uit Berlijn. Mag ik wel mijn antwoorden lezen vooraleer ze bijgedragen worden? Dit
formulierveld is namelijk heel klein en ik heb waarschijnlijk typfouten.
Als ik de financiële kans had gekregen om na mijn 1e bachelor nog een opleiding te volgen, dan zou
ik zeker weten terug op buitenlandse stage vertrekken!
Ik koos ervoor om 6 maanden stage te lopen i.p.v. de verplichte 3 maanden. De kortste stage die
werd aangeboden op mijn stageplek duurde 4 maanden, en aangezien ik toch zou afstuderen en nog
geen plannen had, besloot ik er 6 maanden van te maken. Mijn school stond achter mijn keuze, en
gaf me de optie om in tweede zit/September af te studeren; en samen hebben we mijn stagepakket
bekeken en opdrachten en dergelijke aangepast aan de langere duur. Ella (28) uit Bilzen.
De stage in het buitenland heeft me zowel professioneel als persoonlijk gevormd tot de persoon die
ik vandaag ben! Thomas uit Tielt-Winge
Tim (29) uit Gent, deze buitenlandse stage is een ervaring die ik voor de rest van mijn leven
meeneem en direct opnieuw zou doen. Het haalt je uit je veilige omgeving en je staat op jezelf. Zo
leer je heel wat vaardigheden op een eigen manier toe te passen.
Een buitenlandse stage is een heel mooie herinnering die je nooit zal vergeten. Het geeft een breed
beeld van hoe u toekomstig job eruit kan zien. Werken en communiceren met mensen die een
verschillend cultuur hebben, zorgt ervoor dat u persoonlijke vaardigheden alleen maar verbeteren.
Mehmed (27) uit Heusden- Zolder
Buitenlandse stage vinden was niet gemakkelijk en ook zeker niet een vaste arbeidsplek erna. Vanuit
Artevelde was er weinig ondersteuning en waren wij eigenlijk totaal niet voorbereid om te gaan
solliciteren voor stageplaatsen in een competitief veld zoals Berlijn. De kans op slagen in het
buitenland hangt er af van de motivatie van de student zelf. Matthew (26) uit Hertsberge
Dankzij mijn buitenlandse stage zijn alle deuren voor me open gegaan. Je leert zoveel meer op de
werkvloer dan tijdens een studie. Ik heb een gigantisch netwerk kunnen opbouwen, kon bij mijn
stageplek aan de slag en ben sindsdien ook niet meer terug naar België verhuisd. Amsterdam is mijn
nieuwe thuis. Janne (30) Amsterdam
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De stage heeft een grote positieve impact gehad op mijn leven. Ik heb veel bijgeleerd op zowel
persoonlijk als professioneel vlak. Sieme (28) uit Lauwe
Aan Erasmus + heb ik mijn huidige job te danken. Ik ben na mijn stage aangenomen geweest, heb er
nog een jaar gewoond en gewerkt en werk nu vanuit België nog steeds voor deze Nederlandse firma.
Lieselot
Stage geeft je vleugels
Sander (27) uit Mechelen. Ik denk dat ik zonder mijn buitenlandse stage nooit de know-how zou
hebben die ik nu heb. Na enkele jaren in het werkveld te staan, besef ik pas welke positieve impact
dit heeft gehad op mezelf, zowel professioneel als persoonlijk. Momenteel werk ik voor mijn
stageplaats als consultant en reis ik door verschillende continenten voor hen, om mijn job te
beoefenen.
Een buitenlandse stage is sterk aan te raden voor iedereen die een beentje voor wil hebben op de
rest. Rafael (25) uit Gent.
Stefani (26): een buitenlandse stage maakt je rijker als persoon
k vond het erg leuk om meteen ondergedompeld te worden in een totaal andere omgeving en terwijl
voor de eerste keer echt te gaan werken. Het was in het begin allemaal erg spannend, maar het zorgt
ervoor dat ik wel met trots en een goed gevoel terugkijk op mijn stage, omdat ik op deze manier heb
geleerd om erg zelfstandig te worden!
Niet alleen de stage zelf gaf mijn zelfvertrouwen een enorme boost, maar ook al wat erbij kwam
kijken: uit eigen beweging een stage zoeken (dit werd in mijn opleiding niet aangeboden of
aangeraden), een woning vinden in het buitenland, voor het eerst alleen gaan wonen, co-housen, op
mijn eentje een nieuwe stad ontdekken, enz.)
Na mijn buitenlandse stage heb ik tijdens mijn vervolgopleiding gedurende een maand in het
buitenland gestudeerd en een internationale masterproef uitgewerkt. Ik raad mijn omgeving sterk
aan om een buitenlandse ervaring op te doen. Mijn vriend werkt nu zelfs 6 maanden in Luxemburg
omdat hij zag hoe leuk ik het vond. Ik kan dit alleen maar toejuichen!
De buitenlandse stage was voor mij zeer helpend in het leren zelfstandiger worden alsook het
opkrikken van mijn zelfvertrouwen. Het was dan ook bij momenten zeer stressvol maar zeer leerrijk.
Er waren dan ook mooie momenten maar ook zeer moeilijke momenten gedurende de stage. Kortom
het heeft bij mij een groot en positief impact gehad op zowel mijn persoonlijk als professioneel
leven. Julie
Ann-Sofie (28) uit Turnhout ; ik werk nu nog steeds in het land waar ik stage heb gelopen omdat de
cultuur me veel beter ligt dan de cultuur die heerst in Vlaanderen. Ook op professioneel gebied staan
ze hier veel verder in mijn vakgebied dan in Vlaanderen.
Mijn stage heeft ervoor gezorgd dat ik verliefd werd op de stad Londen en de cultuur. Daarom ben ik
in 2019 ook naar Londen verhuisd en werk ik momenteel als CRM Executive in een SaaS bedrijf. Lisa
(27) uit Zwalm
Voor mij bood de buitenlandse stage in Zweden een unieke ervaring om nooit te vergeten alsook een
groot pluspunt op mijn CV. Jan (27)
Een unieke ervaring. Het was heel leuk om de Finse cultuur te leren kennen en nieuwe mensen te
ontmoeten.
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Het was een unieke kans, en ben blij dat ik deze gekregen heb! Het heeft me mee gevormd tot wie ik
nu ben. Je doet er ervaringen op die toch verschillen met een binnenlandse stage. het heeft me zelfzekerder gemaakt, en ik raad het iedereen aan! Sofie (27) uit Kapelle-op-den-Bos
Mijn buitenlandse stage was in het begin zeer angstaanjagend, maar als ik achteraf terug kijk zou ik
het zo weer doen.
Ken (27) uit Oud-Turnhout. Een buitenlandse stage is een uitdagend avontuur waar je onvergetelijke
situaties gaat meemaken. Deze herinneringen zullen mij altijd bij blijven!
Bedankt om de kans te geven op buitenlandse stage. Deze stage heeft me de opportuniteit gegeven
om onmiddellijk na het afstuderen te beginnen bij de Belgische tak van de gastinstelling. Yannick Pire
uit Diest
Zeker doen! Het is de beste manier om een vreemde taal te leren en om jezelf te ontwikkelen en te
leren kennen op een andere manier.
Elmer (25) uit Kasterlee - Door mijn buitenlandse stage zijn mijn ogen enorm open gegaan. Het is een
ongelooflijke ervaring en zeker aan te raden om meer te leren over andere culturen. Je gaat op een
heel andere manier naar het leven kijken en ontdekt ook een hoop over jezelf.
Mijn buitenlandse stage heeft nog steeds een positieve impact op mijn huidige werksituatie en heeft
vele deuren geopend. Daarnaast was het ook persoonlijk een heel waardevolle ervaring!
Een buitenlandse stage is niet alleen studeren in het buitenland, je maakt je een nieuwe
werkmethode eigen, je ontdekt een nieuw land, je snuift een nieuwe cultuur op en last but not least
je leert geweldige mensen kennen ! Deborah (29) uit Luik
Het enige wat ik nog kan delen, is dat mijn buitenlandse ervaringen mijn mentaliteit en visie op de
wereld op een heel positieve manier hebben veranderd. Ik had veel schrik in het begin omdat ik
alleen vertrok, maar ik heb nergens spijt van gehad. Het waren de mooiste momenten in mijn leven!
Wanneer iemand erover twijfelt, kan ik enkel zeggen: gewoon doen. Je hebt werkelijk niks te
verliezen. Debbie (28, Gent)
Na het aflopen van mijn stage ben ik in de organisatie freelance beginnen werken, ik kreeg ook een
vast contract aangeboden maar heb dit afgestaan om verder freelance te kunnen werken. De stage
en job in het buitenland hebben direct geleid tot een job in België daar er kennis werd genomen van
mijn positie en ervaring op vlak van taal en werk.
Katia 26 uit Antwerpen, mijn buitenlandse stage heeft me niet enkel laten groeien op werkvlak maar
ook op persoonlijk vlak. Plots sta je in een wildvreemde land waar je de taal niet machtig bent, je
moet je plan leren trekken,... Ik heb vooral geleerd om hulp te vragen.
Beste, meest waardevolle en functionele ervaring tijdens mijn opleiding tot leerkracht. Ruben (34)
Lubbeek
Sybren (25) uit Ruddervoorde. Zeker doen, het is een verrijking voor jezelf en voor je latere
professionele leven
de opleiding die ik volgde was hard en heel zwaar met de intentie om ons klaar te stomen voor het
'echte leven'. Tijdens mijn buitenlandse stage heb ik geleerd een goeie balans te vinden tussen werk
en vrije tijd. Eigenlijk was de stage het lichtpuntje en het tofste aspect van mijn opleiding waarbij ik
eindelijk mezelf kon leren kennen en begreep waarvoor ik al die tijd zo hard heb gewerkt.
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Belang voor zelfontwikkeling groter dan impact op werkperspectief. (David, Beveren)
Aangezien ik al 26 jaar was tijdens mijn Erasmusstage en daarnaast al meerdere buitenlandse
ervaringen heb opgedaan voor deze stage vind ik dat deze stage niet heel veel heeft bijgebracht op
persoonlijk vlak. Ik had het liever gedaan in een eerder stadium van mijn studie. Ik ben wel pro
buitenlandse ervaringen en zal dit aan iedereen adviseren om te doen. Mijn Erasmusstage bestond
ook voornamelijk uit kliniek meedraaien op de universiteitskliniek waardoor het niet hetzelfde is als
de meeste Erasmusstudenten die echt vakken/lessen volgen
In mijn geval sloten de werkzaamheden van mijn buitenlandse stage daadwerkelijk aan bij mijn
studie. Dan vind ik een buitenlandse stage zinvol. Dit is niet altijd het geval.
De buitenlandse stage heeft zowel een positieve invloed gehad op mijn professionele ontwikkeling
als op mijn persoonlijke ontwikkeling.
Ik denk dat de meeste mensen heel veel kunnen leren van een buitenlandse stage, zowel op
professioneel als persoonlijk vlak. In mijn geval ben ik vooral als persoon gegroeid. Glenn (24)
Samuel. Op professioneel vlak vond ik aanraking komen met andere onderwijsvormen om dezelfde
materie te leren zeer verrijkend. Zo leerde ik ook bepaalde internationale handboeken kennen,
applicaties en tools die ik vandaag nog steeds gebruik in mijn job. Op persoonlijk vlak leerde ik mijn
partner kennen op buitenlandse stage waar ik ondertussen mee samenwoon. Daarnaast heb ik nog
steeds contact met vrienden over heel de wereld die ik op deze stage heb leren kennen en
bespreken we nog vaak Europese en internationale ontwikkelingen elk met onze kijk daarop. Deze
stage heeft dus wel een belangrijke impact gehad op mijn leven.
Denemarken is geen gemakkelijk land om Erasmus te doen. Denen zijn tamelijk gesloten, het is een
duur land en de huurmarkt profiteert van mensen die de taal niet kennen. Niettemin heeft mijn
vrijwillige stage geleid tot een goed professioneel netwerk en betekent het tot op vandaag een grote
meerwaarde in mijn werk. Professioneel dus een goede keuze, sociaal en financieel iets minder.
Marie (27) uit Gent.
In mijn geval heeft dit er ook voor gezorgd dat ik op persoonlijk niveau veel vooruitgang heb gemaakt
en mezelf beter heb leren kennen. Jim uit Gent
Mijn stage in Disneyland Paris was een echte droom die in vervulling is gegaan. Het waren de beste
maanden van stage (en nadien vaste job) die ik al heb gehad. -Joren SchruersDe stage heeft er zeker en vast voor gezorgd dat mijn kansen op de arbeidsmarkt gestegen zijn. Het
was een hele toffe ervaring en heeft me een uitgebreid netwerk opgeleverd. Ik raad het iedereen
aan!
Ik vind een buitenlandse stage zeker een meerwaarde, als persoonlijke verrijking en professionele
verrijking. Het leren van een taal en in een ander land wonen zorgt ervoor dat je op een
zelfstandigere manier kan functioneren en laat je nadenken over je leven in België. (Lisa (27))
Erica (23) uit Geel. Ik werkte in een kleine organisatie die slechts twee medewerkers. Dat heeft zeker
voordelen, maar het kan ook nadelen met zich meebrengen. Hou daar dus zeker ook rekening mee!
Mijn Erasmus stage van 13 weken had een enorme impact op mijn levensvisie, motivatie en verdere
loopbaan. Het verbreedde mijn kijk op de wereld en versterkte toch mijn eigenwaarde als Europeaan
en Belg. Tim (26) afkomstig uit Waasmunster.
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Ze hadden me een job aangeboden, deze heb ik geweigerd aangezien ik nog even in België wil
blijven. Maar de mogelijkheid is er nog steeds om een jobaanbieding te ontvangen. Sara.
Buitenlandse stage is een zeer mooie ervaring zowel professioneel als persoonlijk
Dankzij mijn buitenlandse stage stond ik open om een job in het buiteland aan te nemen. De stap om
te verhuizen naar een ander Europees land om te werken bij een grote multinational was een stuk
sneller gezet erdoor. Stijn (29) uit Brugge.
De stages die ik in Spanje deed hebben mij niet per se geholpen op de Belgische arbeidsmarkt, maar
wel in het stageland. Bij het gastbedrijf polsten ze of ik wou blijven, en de oprichter van een
Nederlands bedrijf in Spanje contacteerde me via LinkedIn omdat hij interesse had in mijn
tweetaligheid Nederlands-Spaans. Ik ben toen op sollicitatiegesprek geweest, waarna hij me liet
weten me te willen aannemen. Zijn aanbieding heb ik uiteindelijk geweigerd uit angst voor het
onbekende, maar het was een mooi compliment. Toen ik na 10 maanden stage uit Spanje
terugkwam, had ik voor de eerste keer in mijn leven geen zin om huiswaarts te keren. Gaëlle (26) uit
Antwerpen
Ideale opportuniteit voor introverts om meer uit hun schelp te komen! Oubeida (25) uit Geel
Een buitenlandse stage is een gigantische meerwaarde en zou nog meer moeten worden
gepromoveerd en financieel ondersteunt om iedereen de kans te geven. Het is een fantastisch
ervaring. Seppe (24) uit Antwerpen
Nog meer dan een professionele meerwaarde, was een buitenlandse stage voor mij een meerwaarde
op vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling. Hoe je dit precies invult, kies je natuurlijk zelf. Voor
mij ging dit gepaard met een verbreding van mijn eigen perspectief en nieuwe interesse en inzichten
op vlak van een solidaire en multiculturele samenleving. Deze persoonlijke/sociale aspecten kunnen
denk ik meer gestuurd worden door de 'thuisorganisatie', in tegenstelling tot puur professionele
objectieven. David (25) uit Merelbeke
Beste keuze in 6 jaar studie; reilen en zeilen van andere universitaire kliniek zien en vergelijken;
vergroot zoveel meer je horizon en toepassing van verschillende technieken op patiënten.
Buitenlandse stage is leuk, maar niet nuttig.
Het is echt een super kans die je moet nemen als je ooit in het buitenland wil gaan wonen. De
drempel hiervoor wordt verlaagd door een buitenlandse stage. Anderzijds is het ook een hele leuke
tijd waar je toffe mensen leert kennen en op plaatsen komt waar je anders nooit komt.
Als je de kansen krijgt moet je het gewoon doen! Het is een ervaring op professioneel als persoonlijk
vlak! Maar probeer om op voorhand al te zoeken of er nog internationals in de stad zitten is altijd
leuker met 2 dan alleen!
De beste beslissing die ik ooit heb gemaakt in mijn leven was om te gaan studeren in het buitenland.
Michiel (25) uit Antwerpen.
Ik ga nog wel ieder jaar terug naar de regio.
Zeer leuke omgeving en team. Met zeer veel kansen en vrijheid. Zeker een aanrader. Brecht uit
Merelbeke

148

Dankzij mijn buitenlandse stage werk ik nu in de school van mijn dromen. Een school waar ik nooit
dacht dat ik als pas afgestudeerde student kleuteronderwijs zou kunnen terecht komen, ISB (The
International School of Brussels). Een school die kwaliteitsvol onderwijs aanbied en overal ter wereld
bekend is. De kans die ik heb gekregen om hier aan de slag te gaan is uniek. Dit was me nooit gelukt
zonder deze buitenlandse stage. De stage heeft mij zowel professioneel en als persoon doen groeien.
Ik sta sterk in mijn schoenen en heb dankzij deze ervaring enorm veel kansen gekregen in het
werkveld. Ik ben enorm dankbaar dat ik deze kans kreeg van zowel mijn ouders als mijn hogeschool
UCLL en de Erasmus beurs zodat ik deze stage kon volgen. Ik zou in een vingerknip deze stage
opnieuw beleven. Anne-Christine Hendrickx (22) uit Sint-Truiden
Karel (22) - Mijn buitenlandse stage heeft mij zodanig doen groeien als persoon en heeft mijn leven
een hele andere richting gegeven. Ik ben van verlegen en passief naar sociaal, pro-actief en wonend
in het buitenland gegaan in die 3 maanden. Zeker en vast aan te raden!
Een buitenlandse stage heeft me op professionele vlak maar ook op individuele vlak sterker in mijn
schoenen doen staan. Ook weet ik veel beter waar mijn interesses liggen, en waar ik in de toekomst
naartoe wil (als doel). - Dorsa
Mijn stage heeft me zelfvertrouwen gegeven en een dieper inzicht in mijn beroep. Zonder de
Erasmus+ beurs had ik nooit naar het buitenland kunnen gaan als starter.
Anke (24) uit Gent. Mijn buitenlandse stage heeft ervoor gezorgd dat ik zelfstandiger ben geworden.
De ervaring heeft mij geprikkeld om België achter mij te laten en te focussen op levenservaringen in
het buitenland.
Ward (23) Tijdens mijn stage heb veel geleerd over verschillende sectoren binnen de architectuur.
Het heeft mij een veel bredere kennis gegeven over zowel mijn studies, maar ook over sociale
vaardigheden. Ik heb op mijn stage in Barcelona verschillende mensen leren van over heel de wereld
waar ik nog steeds wekelijks contact mee heb. Deze ervaring nemen ze mij nooit meer af...
Dankzij mijn buitenlandse stage heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ik twijfelde continue over mijn
eigen skills. Door ze in een andere setting toe te passen, merkte ik pas hoe ver ik al stond. Verder leer
je veel meer bij dan werkgerelateerde vaardigheden. Je leert zelfstandig zijn, je leert communiceren
op een nieuwe manier. Je leert je open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. Je wordt uit je comfort
zone gehaald maar het is het meer dan waard!
Een internationale stage is meer dan enkel en alleen je kans op de arbeidsmarkt vergroten. Op een
buitenlandse stage leer je zoveel meer, zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak. Mijn
buitenlandse stage is ondertussen al twee jaar geleden, maar tot nu toe de beste beslissing die ik
ooit genomen heb. Als ik ooit de kans krijg om opnieuw voor zo'n avontuur te gaan, zal ik die zeker
met beiden handen grijpen!!
Mijn buitenlandse stage heeft mijn poorten voor een buitenlandse carrière dermate geopend,
waardoor mijn toekomstplannen er rooskleurig uitzien. Ik zou dan ook iedereen met ambitie een
buitenlandse stage willen aanraden! Pieter-Jan (23) uit Alken
Het is een verrijking voor je persoonlijke ontplooiing en vaardigheden. Het is een aanrader waar
iedereen op zijn manier nieuwe ervaringen in op doet. Eva 26 uit Lummen
Romy (23) Zeker de moeite! Een buitenlandse stage brengt veel ervaringen, emoties en uitdagingen
met zich mee die je hele leven bij je blijven.
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De buitenlandse stage was een heel leuke ervaring. Ik heb mijn professionele vaardigheden kunnen
uitoefenen en verbeteren. Ik heb mensen van over de hele wereld ontmoet waar ik nog steeds
contact mee heb. Ook nu ik vast aan het werk ben, luisteren mijn patiënten vol interesse wanneer ik
over mijn buitenlandse stage vertel. Bettina (23)
Een buitenlandse stage is zeker aan te raden. Een ervaring om nooit te vergeten. Annelies (25) uit
Rotselaar
Dankzij mijn stage in het buitenland deed ik veel meer ervaring op dan ik hier in België zou doen. Ik
leerde zelfstandig leven en werken en leerde omgaan met verschillende culturen en achtergronden.
De buitenlandse ervaring heeft me al veel voordelen opgeleverd tijdens sollicitaties omdat men ziet
dat ik een durver ben, zelfstandig ben en veel verschillende situaties heb meegemaakt. Alana, 23 uit
Mechelen
Guido uit Stabroek. Ik wil gewoon meedelen dat mijn buitenlandse stage een fantastische ervaring
was. Ik had altijd al de droom en wens voor een buitenlandse studie of stage en deze is volledig
geworden wat ik had verwacht. In het begin was het wel moeilijk, je moet uit je comfortzone komen
en zelf contacten leggen. Dit kan niet iedereen even makkelijk, maar leer je snel als je wel 'moet'.
Voor de rest had ik heel toffe collega's, was ik dicht bij een grote stad (London) en heb ik er gewoon
fantastische ervaringen aan over gehouden. Een aanrader aan iedere student dus.

De buitenlandse stage in Roemenië heeft mij laten zien dat geneeskunde niet overal op dezelfde
manier wordt uitgeoefend. Ik heb een heel fijne tijd beleefd op de verschillende stages omdat men
daar meer gericht was om mij iets bij te leren. Dit in tegenstelling tot vele stages in Vlaanderen.
Kati (23). Ik wist niet dat in de meeste Europese landen het tweede semester al startte op 1 januari.
Toen ik begin februari aankwam op mijn kot in het buitenland, waren mijn twee kotgenoten al beste
vriendinnen geworden. Ze planden citytrips zonder mij en gingen samen zwemmen door de week,
wanneer ik stage had. Het was moeilijk om vrienden te vinden, want de meeste mensen waar ik mee
omging waren mijn collega's en cliënten. Ik raad aan om minstens één keer per week een les te
volgen op school of een nieuwe hobby te vinden en daar nieuwe mensen te leren kennen.
Super ervaring, zeker aan te raden. Je leert niet alleen bij op studievlak of over andere culturen en
manieren van werken, maar je leert ook jezelf beter kennen!
Het heeft me doen nadenken over wat ik later graag wel en niet zou verder doen binnen mijn
richting, omdat alles aan bod kwam. In België is onze stageplaats al een gespecialiseerde dienst,
terwijl we hier eens patiënten van alle afdelingen in het ziekenhuis kregen.
begeleiding van leerkrachten mag beter
Stage in het buitenland was helemaal anders dan stage in het binnenland, waardoor ik gigantisch
veel leerde over de interculturele verschillen in opleiding. Ewout (25) uit Evergem
Victor (24). Erasmus bood voor mij de beste mogelijkheid om moeiteloos een groot Europees
netwerk op te bouwen.
Het is heel leerrijk, je leert werken in een ander gezondheidszorgsysteem en in een andere cultuur.
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ik (Eva) vond het een super fijne ervaring om 3 maanden te verblijven in Duitsland en zo ook te
merken dat er een groot verschil is qua levenskwaliteit en professionaliteit in het buitenland.
Laura (24). Ik heb zeer positieve ervaringen aan mijn buitenlandse stage. Het heeft mij mezelf helpen
ontplooien, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.
Larissa uit Tielt: de buitenlandse stage heeft me vooral geleerd uit mijn comfort zone te treden. Ik
ben naar Frankrijk geweest, je verwacht niet meteen een cultuurshock, maar toch was het een hele
aanpassing. Vooral de taal en de omgaan met de manier waarop bepaalde zaken worden aangepakt,
waren een grote uitdaging. Voor de rest was het vooral spannend, leuk en voor herhaling vatbaar!
Omar (30) It was fantastic in general, except the fact that I had very little money to live on which was
a bit of a struggle to cover my basic needs and expanses
Ik raad een buitenlandse stage zeker aan aangezien het maar een keer in je leven is dat je hiervoor
de kans krijgt! Wel raad ik je aan eerst in overleg te gaan met je begeleider van je thuisinstelling om
zeker te zijn dat je de beste plaats mogelijk kiest. - Suzanna (25) uit Tongeren.
Als het slecht gaat, dan mag je daar niet teveel op focussen. Niet alle stages gaan even goed en soms
is een slechte stage nou net dat duwtje in de rug dat je nodig hebt om te doen wat je echt wilt doen.
Of dat nu zelfstandige worden is, of een baan binnen een bedrijf behalen. (Phoebe)
Ik vond het bedrijf waarvoor ik werkte niet altijd heel aangenaam en vind dat er een regel moet zijn
dat stageplaatsen ook een ten minste bedrag moeten geven aan hun onbetaalde werkkracht. Zelf al
is dit niet het minimumloon, het is voor mensen die het niet breed hebben thuis (had ik niet zo een
last van maar andere stagiair wel) niet aangenaam en onvoldoende met enkel het Geldof Erasmus+
beurs voorziet..
Jonathan (23) uit Lanklaar, ik heb mijn buitenlandse stage een beetje te veel laten beïnvloeden door
mijn toenmalige toxic relatie van wat ik nu enorm veel spijt heb. Dus als ik 1 tip mag geven aan
toekomstige Erasmus studenten dan is het dat ze zich zo veel moeten amuseren in het buitenland als
mogelijk en hun ervaring door niemand mogen laten beïnvloeden.
Niet twijfelen, gewoon doen!
Once in a lifetime opportunity
Je leert jezelf onafhankelijk te bewegen in de wereld en maakt hierbij vrienden voor het leven. Je
verrijkt letterlijk en figuurlijk je horizon.
Dankzij Epos kon ik mijn hulpmiddelen naar Finland brengen, kon ik mobiliteitstraining vergoeden en
kon ik als gevolg functioneren als elke andere student en de tijd van mijn leven beleven. S. Vander
Massen uit Kortrijk
Een buitenlandse stage is een fantastische eerste ervaring naar meer zelfstandigheid en het vinden
wie je echt bent. Je komt in onbekende situaties en bij onbekende personen, maar eens je alles en
iedereen kent wil je niet meer vertrekken. Ik zou het zo opnieuw doen. Dylan (22) uit Vilvoorde.
Na het afstuderen aan de KUL ging ik op buitenlandse stage in Berlijn bij Zalando, een zeer
interessant bedrijf. Ik kreeg tijdens mijn stage veel verantwoordelijkheid waardoor ik veel heb
geleerd. Daarnaast heb ik hier ook vrienden voor het leven leren kennen. Na de stage kon ik ook
solliciteren voor functies die werkervaring vereisten.
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Michaël uit Brugge; Beste ervaring die ik tot nu toe heb gehad. Het was de beste 3 maanden die ik
had in de laatste jaren tot nu doe. Het was zeer leuk maar ik heb mij ook kunnen ontwikkelen en
voorbereiden op de competitieve arbeidsmarkt. Mijn ervaring heeft mij duidelijk meer kansen
gegeven tijdens mijn interviews.
Ik kwam in contact met de organisatie Disability Studies in Nederland, omdat we voor een vak reeds
in contact waren gekomen met deze organisatie. De werking en visie spraken me enorm aan en
wanneer zij zelf aangaven dat ze opzoek waren naar stagiaires, heb ik niet getwijfeld. De organisatie
bracht me in contact met verschillende projecten, studiedagen en andere organisaties. Ik leerde veel
bij en werd warm ontvangen. Mijn onderzoeksstage heeft me dus veel bijgeleerd en breidde mijn
netwerk uit. Daarnaast leerde ik ook de stad, Amsterdam en Nederland goed kennen en toch de
kleine organisatorische en cultuurverschillen met Vlaanderen. Adeline (23) uit Ingelmunster
Door de buitenlandse stage ben ik heel sterk gegroeid in mijn persoonlijk leven. Durf ik meer risico’s
te nemen en ga ik uitdagingen niet meer uit de weg. Melissa, (23)
Mijn buitenlandse stages hebben me geholpen bewuster te leven. Je staat veel meer stil bij welke
zaken op je pad komen en bent ook sneller deze te grijpen wanneer dat kan, hierdoor ben ik ervan
overtuigd dat ik meer uit mijn carrière kan halen dan dat ik gekund zou hebben voor mijn
buitenlandse stages. Jules (21) uit Oud-Turnhout.
Wiebe (24) uit Opwijk, niet twijfelen gewoon doen! "Beïnvloed anderen, begin bij jezelf"
buitenlandse stages leren je op jouw eigen voeten te staan.
Tine (29) Het is echt de moeite waard om de stap te zetten. Het gaat je professioneel en persoonlijk
verder ontwikkelen op manieren dat dat in je eigen land gewoon niet kan. Of dit nu waardevol is
voor mijn CV weet ik nog niet, maar ik weet dat ik deze ervaringen nooit zal vergeten.
Ik voelde mij bij de kleine start-up in Amsterdam alleen op een eiland (letterlijk zelfs) en miste een
groter team en begeleiding om me heen. Karen Vanhulle (23)
Tijdens mijn stage leerde ik wat zelfstandigheid is. Dit heeft me het nog meest van al bijgebleven.
Grace uit Ieper
Ik zou een buitenlandse stage aan iedereen aanbevelen. Ik heb tijdens mijn stage misschien niet
specifiek nieuwe technieken of inzichten verworven binnen mijn onderzoeksdomein, maar wel
enorm veel over mezelf geleerd. Bovendien heeft mijn stage er voor gezorgd dat ik met veel meer
vertrouwen in het Engels durf schijven, praten, presenteren, wat in de wetenschap zeker een
toegevoegde waarde is. Zeker aan iedereen aan te raden!
Silke (24) Mijn ervaring in het buitenland heeft me geleerd om af en toe out of the box te denken en
mijn dagelijkse activiteiten vanuit een ander perspectief te bekijken en te ervaren. Het heeft me veel
over mezelf geleerd alsook heeft het me heel wat ideeën bijgebracht over hoe ik zelf mijn leven/job
zou willen organiseren en uitvoeren.
Een buitenlandse stage is de perfecte opportuniteit om jezelf te testen in een geheel nieuwe
omgeving. Finlay (22)
Een buitenlandse stage heeft enorm veel voordeel om niet alleen iets bij te leren op professioneel
vlak binnen het kader van je studies. Je krijgt ook de kans om internationale contacten te leggen en
een basis om later in het buitenland te gaan werken. Persoonlijk heb ik het meest geleerd over
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interculturele werkrelaties en hoe je je hier aan kunt aanpassen. Iets wat zeker de moeite waard is
voor studenten met internationale ambities! Sarah (22) uit Mechelen.
Het is zeker de moeite waard om stage te lopen in het buitenland. Het verbreedt je horizon. Het
staat goed op je CV en je beleeft de tijd van je leven in het buitenland. Zeker een aanrader!!
Kim (23) uit Oud-Turnhout. Ik zou zeker aanraden om op buitenlandse stage te gaan. Je leert niet
alleen heel veel van de stage zelf maar je leert ook veel over jezelf. Zo leer je hoe je omgaat met
nieuwe uitdagingen en culturen.
Shana (26) Antwerpen De mensen die ik heb ontmoet zullen me altijd bijblijven alsook de heerlijke
eetcultuur
Liese (24) uit Roeselare, Ik zou het iedereen enorm aanbevelen. Op Erasmus gaan is een fantastische
ervaring. Voor mij was het een avontuur waar ik nog vaak aan terugdenk. Ik heb niet zoveel
bijgeleerd als ik in België had gedaan, maar langs de andere kant heb ik wel heel veel over mezelf
geleerd. Het is heel interessant om andere mensen te leren kennen en meer te leren over hun
gewoontes en tradities.
Het was een van de beste tijden van mijn leven
Karen, 24. Op buitenlandse stage gaan, zorgde er bij mij voor dat ik mezelf op een andere manier
leerde kennen. Ik ervaarde een persoonlijke groei die ik niet had kunnen bereiken als ik thuis stage
had gelopen. Je blik verruimt zowel op professioneel als persoonlijk vlak.
Zowel in Noorwegen als in Polen heb ik een heel positieve stage ervaren. Allebei op een totaal
verschillende manier, maar beiden zijn voor mij echt een meerwaarde geweest. Zowel persoonlijk als
professioneel een echte verrijking!
Buitenlandse stage of studeren is een zeer grote aanrader. Indien je de optie hebt, zeker doen!
Marie (24) uit Aartselaar: Dankzij mijn Erasmus periode heb ik vrienden, verspreid over heel
Vlaanderen en over de rest van de wereld, waarmee ik herinneringen deel die ons allen nauw aan
het hart liggen waardoor we altijd op elkaar zullen kunnen rekenen! Ik heb zoveel geleerd over
anderen door met hen samen te leven en ook over mezelf om zelfstandig een leven op te bouwen
ver weg van mijn vertrouwde omgeving!
In het begin is het wel wat moeilijk; heimwee, geen/weinig sociale contact,... . Nu dat ik er op
terugkijk was het dit allemaal waard.
Bij elke sollicitatie die ik deed, werd opgemerkt dat ik 2 buitenlandse stages heb gedaan en dat dat
enorm voordelig was om een beurs te krijgen als doctoraatsstudent. Ik werd overal aanvaard waar ik
langs ben gegaan. Voor werkgerelateerde doeleinden is een buitenlandse stage zeker en vast een
aanrader, maar ik raad het vooral aan omwille van de sociale ervaring. Connecties maken op
professioneel en persoonlijk vlak en het buitenland verkennen met nieuwe vrienden is echt een
enorm avontuur.
Deze enquête valt niet te vergelijken met die van vorige jaren, doordat de coronacrisis ons vervroegd
naar huis bracht en nu moeilijkheden vormt bij het vinden van een job.
De vroegtijdige terugkeer door COVID-19 en hierdoor veel geld verloren
Een Erasmus ervaring zou ik aan elke student aanraden. Het opent je ogen naar het grotere geheel
die de wereld is en kan de tunnelvisie die veel mensen hebben doorbreken. Daarnaast leer je ook
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mensen kennen met verschillende afkomst, verhalen, culturen en normen en waarden, wat voor
waardevolle vriendschappen kan zorgen, die volledig anders zijn dan "normale" vriendschappen.
Plezante quote
Once you went abroad, you'll never feel at home again. Deze quote is sinds mijn buitenlandse stage
op mijn hart geschreven. Mathieu (21)
(Amber) Ik ben ongelofelijk blij dat ik de keuze heb gemaakt om een buitenlandse stage te doen. Ik
heb er super veel van geleerd en ben ook erg gegroeid als persoon. Helaas gooide Corona roet in het
eten en ben ik vroegtijdig moeten terugkeren. Ik geloof dat als ik mijn stage wel had kunnen
afwerken, ik nog meer aan de ervaring had gehad.
Ik heb mijn buitenlandse stage in Zweden zeer positief ervaren. het heeft bijgedragen aan mijn
zelfstandig werken en leren, time management, en werken in een professionele omgeving waar veel
interculturele relaties plaatsvinden. Het heeft een duidelijke richting gegeven aan waar ik naartoe
wil. Daphne (22) uit Oostende
Mijn stage was de deur naar de arbeidsmarkt. Ze zagen potentieel in mij en wilden ook verder gaan
met mij na mijn stage. Ik kreeg een contract aangeboden en nu werk ik er. Een betere start op de
arbeidsmarkt kon ik mij niet wensen.
Voor mij was de stage een toffe ervaring, maar door covid was deze helemaal anders gelopen dan
gepland. Slechts 3 weken in Spanje was de lockdown toegepast. Ik heb gelukkig mijn stage mogen
verder zetten van thuis uit, maar dit gaf me niet de kans om te genieten van mijn stage. Ik zou nog
steeds een stage aanraden, maar in deze tijd van de covid lijkt het me niet ideaal om te kiezen voor
een buitenlandse stage. Kirsten (25) uit Eliksem
Het is moeilijk en onvoorspelbaar maar het is het waard.
Beth Gielen: stage lopen in een ander land zorgt net weer voor die extra uitdaging, heerlijk!
Ik zou echt iedereen aanraden om op Erasmus te gaan indien ze de mogelijkheid hebben. Het is echt
een geweldige ervaring en je leert echt heel veel! Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
Marte (21) uit Turnhout
Een buitenlandse stage was voor mij het moment om uit mijn comfort zone te komen en een nieuw
avontuur aan te gaan (Orphé, 28 uit Gent)
Geweldig! Een goeie start in het beroepsleven.
De kers op de taart is dat ik tijdens mijn buitenlandse mijn partner leerde kennen, met wie ik
inmiddels vier jaar een relatie heb.
Ik heb een fantastische tijd doorgebracht tijdens mijn buitenlandse stage. Echter, er was weinig steun
vanuit mijn universiteit die niet erg op de hoogte bleek van de administratieve zaken gerelateerd aan
de beurzen die ons werden toegekend. Er wordt ook weinig gecommuniceerd over al de
mogelijkheden die studenten hebben na hun studies (naar het buitenland gaan, stages doen,
beurzen,..). Graag vertel ik meer over mijn ervaring via telefoon. Severine (29j.) uit Antwerpen.
Mijn vriendin heeft me laten zitten omdat ik drie maanden moeilijker bereikbaar was, dus of het een
goede ervaring was of niet is voor mij moeilijk te zeggen...
De beste tijd van mijn leven, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak
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Hoewel ik het krom vind dat mensen quasi verplicht (onbetaalde) stages moeten doen om de dag
van vandaag hun jobkansen te vergroten, ben ik wel blij met de ervaring die ik opgedaan heb. Ikzelf
heb stage gelopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, en ben blij dat het financiële aspect
deels opgevangen werd door Erasmus+ alsook een beurs van de Vlaamse overheid. Ik vond het
interessant om hetgeen ik geleerd had in theorie, ook in de praktijk te zien en een stage was een
unieke kans om dit laagdrempelig te doen. Ik heb professionele contacten gelegd en heb meer
inzicht gekregen in het werk dat ik nadien wou doen. Zo was het takenpakket op mijn stage absoluut
niet uitdagend en interessant, en heb ik ingezien dat werken voor een internationaal straftribunaal
niets voor mij is. De stage was ook een duidelijke meerwaarde tijdens mijn latere sollicitaties voor
een eerste job. (Laurence, 29, Schaarbeek)
Wat een waardevolle en onvergetelijke ervaring zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Echt een
aanrader! Steffi
Renaat (27) uit Ieper: Dankzij mijn Erasmus+-stage ontdekte ik écht wat mij boeit
De Erasmus+ stage na mijn studie heeft mijn carrière in een stroomversnelling gebracht. Niet alleen
was het een kans om me onder te dompelen in een andere (werk)cultuur, ook heeft het mij
persoonlijk verreikt het onbekende tegemoet te gaan en te zien hoe ik met niet ervaringen kan
omgaan. Wouter (29)
Een van de meest onvergetelijke positieve ervaringen uit mijn leven. Philippe (36) uit Leuven.
Een buitenlandse stage is altijd een meerwaarde, als student, maar ook als mens. Als Europees
burger kan je er toch alleen maar van dromen om bij de buren op bezoek te gaan en van mekaar te
leren, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Als je de kans hebt, zeker doen!
TESSA INTERVIEW
Ik ben vooral naar Engeland vertrokken om mijn taalkennis en uitspraak te verbeteren. Het was
verder ook gewoon geweldig leuk om daar te wonen en van de stad en het land te genieten met mijn
vrienden en nieuwe activiteiten uit te voeren (bv. swing dansen). Ik had de mogelijkheid om in mijn
vrije tijd rond te reizen met vrienden of alleen. Op dat vlak ben ik veel zelfstandiger geworden: alles
zelf uitzoeken en (vaak de goedkoopste optie) regelen. Dit deed me meer beseffen dat je op
verschillende manieren plezier kan hebben en dat het geen geld moet kosten. Aangezien ik helemaal
alleen naar een vreemd land ben vertrokken zonder verdere contacten, voel ik me veel minder
gestrest wanneer ik iemand nieuw ontmoet. Ik kan makkelijker praten met iedereen over allerlei
onderwerpen. Tessa (25) uit Praag.
Ik zou het iedereen aan raden, als net afgestudeerde had ik nog niet het zekere gevoel dat ik na mijn
buitenlandse stage(s) had. Ik heb in korte tijd heel veel geleerd, meer dan ik in 4 jaar op school heb
geleerd en net omdat het een stage is, durfde ik te falen en daar kom je alleen maar sterker uit.
Het was op persoonlijk vlak een heel leerrijke ervaring.
Als je een kans krijgt om een stage te doen in het buitenland zou ik het altijd nemen! Het is een
leerrijke ervaring op alle vlakken. Zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Je krijgt zo’n kansen
niet dagelijks dus neem ze volledig! � Maja (25) uit Edegem
Mijn stageperiode was een belangrijke stap voor mijn persoonlijke mentale ontwikkeling. Deze
periode van zelfstandigheid en contact, voor goed of slecht, heeft mij nieuwe inzichten gegeven over
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mijzelf en speelt een cruciale rol in mijn geloof in mijn eigen capaciteiten, ondanks een mentale
handicap.
De impact van mijn buitenlandse stage op mijn werk en leven is onschatbaar. Alhoewel, gebaseerd
op mijn eigen ervaringen zou ik men echter niet aanraden om op een niet-betaalde stage te gaan.
Jouw werk en buitenlandse aanpak geeft een zekere meerwaarde aan welk een stageplaats!
Emma (23) uit Blaasveld. Ik wil algemeen gewoon even stellen dat ik mijn stage in Nederland enorm
leerrijk vond. Qua farmaceutische zorg nemen zij het toch heel anders aan en staan zij voor op
België. Ik verwacht en hoop dat wij sommige elementen zullen overnemen in de toekomst.
Stef uit Nijlen kan dit iedereen aan bevelen. Zeer leerrijke ervaring waar je op u eigen benen leert
staan en bepaalde competenties ontwikkeld waar andere mensen die niet op Erasmus gaan dit niet
verwerven. Ook heb ik een internationale Erasmus community leren kennen, waar ik nog met
sommige dagelijks mee spreek.
Mijn buitenlandse stage heeft me richting gegeven in wat ik wil doen in het leven
Ik heb nu een vaste job op mijn stageplaats
Een buitenlandse stage zorgt ervoor dat je jezelf tegenkomt op de beste manier mogelijk! Niet
twijfelen gewoon doen. Machteld (25) uit Torhout
Ritu from India, had a very good professional and personal experience doing internship abroad,
developed strong professional and personal network.
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