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Magda Kirsch en Yves Beernaert bedanken de medewerkers van
Epos voor de aangeleverde gegevens, het vertrouwen en de steun
bij het maken van deze studie. Hun dank gaat ook uit naar de
respondenten die de enquête hebben ingevuld, en zeker naar
iedereen die bereid was een interview te geven. Zonder hun
medewerking was deze studie niet mogelijk geweest.
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Men zei op voorhand dat
“Erasmus je leven verandert”.
Ik begreep dat voordien
helemaal niet en geloofde hier
niet in. Tot wanneer ik terug
thuiskwam 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.
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Elise

Aanbevelingen
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Wanneer we het hebben over Erasmus in het hoger onderwijs denken
de meesten spontaan aan een studieperiode in het buitenland.
Hoewel dit het gros van de mobiliteiten in het hoger onderwijs omvat,

Methodologie

Impact van stages in
het hoger onderwijs

Inhoud

Voorwoord

is er onder Erasmus+1 meer mogelijk dan enkel studeren in het
buitenland. Uit het Epos-jaarboek van 20192 blijkt dat ruim een vierde
stagedoelstelling heeft: studentenmobiliteiten voor stagedoeleinden

Stage

van alle Erasmus+-mobiliteiten in het Vlaamse hoger onderwijs een
beslaan 26% van alle mobiliteiten hoger onderwijs, studenten
mobiliteiten voor studiedoeleinden 53% en 21% betreft mobiliteiten
voor personeel.

deelnemen aan een studie- of stageperiode in het buitenland. Ook

Impact

In het hoger onderwijs kunnen studenten gedurende hun studie
als pas afgestudeerde is een stage in het buitenland mogelijk. Deze
mobiliteiten worden (gedeeltelijk) gefinancierd met een Erasmus+en wordt als volgt omschreven: “A traineeship, work placement,
internship abroad in an enterprise, a research institute, a laboratory,
an organisation or any other relevant workplace”. Enkele van de
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beurs. Een stagemobiliteit loopt tussen de twee en twaalf maanden

doelstellingen die de Europese Commissie voor ogen houdt bij het
van specifieke competenties waar de arbeidsmarkt om vraagt,
werkervaring verkrijgen en meer inzicht verkrijgen in de economische
en sociale achtergronden van het betrokken land.

Aanbevelingen

stimuleren van mobiliteiten in het hoger onderwijs zijn het verwerven

Cijfers leren ons dat de interesse in stagemobiliteiten jaar na jaar
groter wordt. Het aantal studentenmobiliteiten met stagedoelstelling
is onder Erasmus+ al opgelopen tot meer dan 10.000, met in 2019
bijna 2.000 stagestudenten! Samen met deze cijfers groeide de
1

2

Het Europese mobiliteitsprogramma dat liep van
2014 tot en met 2020.
Het jaarboek van 2019 vind je hier.

interesse om de impact van een buitenlandse stage op de
persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten te
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analyseren. We wilden dit bovendien graag op korte en iets langere
Inhoud

termijn bekijken. Daarom werd ook het vorige Europese
mobiliteitsprogramma toegevoegd aan het onderzoek: het Life Long
Learning-programma (LLP)3. Dit was het eerste programma waar in
het hoger onderwijs onder de noemer ‘Erasmus’ zowel stage- als
studieperioden in het buitenland werden gefinancierd. Hieronder
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vertrokken nog eens meer dan 4.000 studenten op stagemobiliteit in
het buitenland.
Er werden reeds Europese impactstudies uitgevoerd, maar dit is de
eerste Vlaamse studie naar de impact van buitenlandse stages in het
hoger onderwijs. In 2019 werd dergelijke impactstudie reeds
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uitgevoerd in het domein beroeps- en technisch onderwijs4. Het
uitvoeren van deze studies sluit aan bij het belang dat Epos hecht
aan de impact van de ingezette Europese middelen.
Epos voerde deze studie niet alleen uit, er werd een beroep gedaan

Impact

op Magda Kirsch en Yves Beernaert van Educonsult. Zij hebben een
jarenlange ervaring opgebouwd in het onderwijs, op vlak van
internationalisering en Europese projecten en zijn thuis in het
uitvoeren van internationale studies op het gebied van evaluatie,
impact en mobiliteiten. Bovendien zijn zij vertrouwd met het domein
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hoger onderwijs. De werkgroep Data en Analyse van Epos voorzag in
het opmaken van de vragenlijst en het bezorgen hiervan aan de
deelnemers, Educonsult verwerkte de resultaten ervan en voerde
bijkomend desk research en verdiepende individuele interviews uit.

Aanbevelingen

Epos bedankt Educonsult voor het enthousiasme en de deskundig
heid waarmee zij deze studie aanvatten en afrondden. Ook de (oud-)
studenten die deelnamen aan de studie worden van harte bedankt
voor hun tijd en inspiratie.

Op naar de ervaringen van de volgende 10.000 stagestudenten!
3

4

Het Europese Life Long Learningmobiliteitsprogramma liep van 2007 tot en met
2013.
Het rapport over de VET Tracer Study: “Analyse
van de Erasmus+-mobiliteit van lerenden uit het
technisch en beroepsonderwijs en uit
opleidingsorganisaties” vind je hier.

Werkgroep Data en Analyse
Epos vzw
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op de deelnemer

94%
Praktische
professionele ervaring

92%
89%
Vlot communiceren
in team

Beter samenwerken
in team

Beter communiceren
in interculturele omgeving

Werkgerelateerde
documenten in een
vreemde taal begrijpen:

75%
Presenteren in
een vreemde taal

93%
Aanpassingsvermogen
in nieuwe situaties

90%
Impact

91%

79%

Stage

84%

Actief deelnemen
aan een overleg
in een vreemde taal

Methodologie

Kennismaking met
nieuwe werkcultuur

80%
Inhoud

Positieve
impact

Boost aan
zelfvertrouwen
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op de tewerkstelling

Bereid om
in het buitenland
te werken

84%
Beter beeld over
eigen professionele
doelstellingen en ambitie

54%
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85%

Makkelijker toegang
tot de arbeidsmarkt

52%
Meer kansen op job
in Vlaanderen

75%
Ondernemender
door stage
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van studerenden
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75
Praktische professionele
competenties

151 Impact op de studieresultaten en verdere studie
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Impact van de stage op de
tewerkstelling en kansen
op de arbeidsmarkt van
werklozen
185
Vergelijking van de
impact van de stage op
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De stages in het buitenland – de zogenaamde Student Mobility for

Inhoud

Inleiding
Placements of SMP – spelen een belangrijke rol bij de inzetbaarheid
van afgestudeerden. Toch zijn ze relatief onontgonnen terrein. Epos
impact van Erasmus+- en LLP-stages in het hoger onderwijs.
Tot nu toe is er vooral onderzoek gevoerd naar de impact van
hogeronderwijsstudie in het buitenland: Student Mobility for Studies

Methodologie

heeft daarom besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de

(SMS) in het kader van Erasmus. Erasmus was namelijk het eerst
het brede publiek. Al te vaak worden stages in het buitenland
vergeten. Neem nu het artikel van De Standaard van 13/11/20205

Stage

ingevoerde mobiliteitsprogramma (1987) en is ook het best bekend bij

over de impact van de coronacrisis6 op de mobiliteit van studenten.
Daarin wordt alleen verwezen naar SMS.

werkgevers een buitenlandse stage net iets hoger aanslaan dan

Impact

Nochtans wees een enquête van VOKA er in 2011 al op dat
alleen een studie in het buitenland. Dat werd bevestigd door een
aantal recente studies, zoals de internationale vergelijkende studie
van pas afgestudeerden een iets grotere voorkeur hebben voor
stages dan voor studie in het buitenland – behalve wanneer het gaat
om heel specifieke competenties.

-afgestudeerden gebruikmaakten van de mogelijkheid om een stage
te lopen in het buitenland, blijken steeds meer universiteitsstudenten
en -afgestudeerden een stage in het buitenland te verkiezen.

Aanbevelingen

Waar in het verleden vooral hogeschoolstudenten en

Conclusies

van C. Van Mol (2017). Daaruit bleek dat werkgevers bij het aanwerven

De internationale stages voor studenten en recent afgestudeerden
van het hoger onderwijs werden al in 2007 geïntroduceerd. Het is
vandaag dus mogelijk om de impact op lange termijn van die stages
na te gaan. Epos heeft het onderzoeksbureau Educonsult dan ook
5

6

Erasmusstudenten in lockdown: ‘Ik heb het gevoel
dat ik ontsnapt ben’ in De Standaard van
13/11/2020.
De crisis veroorzaakt door de uitbraak van
COVID-19.

gevraagd een studie uit te voeren naar de impact van die stages in
het buitenland. De doelstelling van het onderzoek is vooral om na te
gaan welke competenties de studenten en pas afgestudeerden

10

hebben verworven tijdens hun buitenlandse stage, en of hun stage

Educonsult heeft al ervaring met een gelijkaardige studie over de

Inhoud

een invloed had op hun tewerkstelling.

impact van stages bij lerenden uit het Beroeps- en Technisch
onderwijs en vormingsorganisaties zowel in Vlaanderen (Epos, 2020)
System, frsce, 2020).
Het onderzoek naar de impact van SMP werd gevoerd in volle
coronacrisis (september 2020 tot november 2020). Die crisis kan een

Methodologie

als internationaal (Foundation for the Development of the Education

negatieve invloed hebben, zowel op de tewerkstelling van
academiejaar 2019-2020 mobiel waren. Omdat er geen eerdere
impactstudie werd uitgevoerd, is het onmogelijk na te gaan in

Stage

afgestudeerden als op het stageverblijf van studenten die in het

hoeverre de crisis een invloed heeft gehad op de hier voorgestelde
resultaten.

dagen) en maximaal twaalf maanden. De exacte duur van het verblijf

Impact

Een Erasmus+-stageverblijf duurt minimaal twee maanden (= zestig
is relevant voor de berekening van de beurs. Naast de duur van de
stage spelen nog twee andere criteria een rol bij het berekenen van
beursstudent(e) gaat. De SMP-beurzen liggen hoger dan de SMSbeurzen omdat de stagiairs niet altijd kunnen gebruikmaken van de
faciliteiten voor studenten.

Conclusies

de beurs: het gastland en het feit of het al dan niet om een (bijna)

Aanbevelingen
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1.1. Onderzoeksbenadering
en problemen
• De opdracht moest worden uitgevoerd binnen een strak tijdskader
van minder dan vier maanden.
• De studie vond plaats in volle coronacrisis, waardoor bepaalde
elementen van de onderzoeksmethodologie aangepast moesten

Methodologie

Belangrijke randvoorwaarden voor het opmaken van dit rapport:

Inhoud

1. Methodologie

worden.
het programma nog kan verbeteren.

Stage

• Het rapport is beschrijvend, maar geeft ook aan hoe de impact van

Om voldoende en relevante informatie op een zo efficiënt mogelijke
manier te verzamelen, werden de volgende complementaire
• Deskresearch van de gegevensbestanden aangeleverd door Epos;
analyse van de studentenenquêtes, cijfergegevens enzovoort.

Impact

onderzoeksmethoden voorgesteld.

Het was vooral de bedoeling om de representativiteit van de
respondenten na te gaan en de relatie te analyseren tussen de
afgestudeerden – onmiddellijk na hun stage en op lange termijn.
• Een webgebaseerde vragenlijst (verder impactenquête genoemd)
die Epos opstelde en verstuurde, rekening houdend met de

Conclusies

motivatie en de gepercipieerde impact van de studenten of

GDPR-reglementering. Die enquête peilde naar de bereidheid van
In de impactenquête kwamen zes soorten vragen aan bod:
• ja/neen vragen;
• vragen waarbij de respondenten zich akkoord konden verklaren
met een aantal stellingen. Op een likertschaal van 1 tot 4 konden

Aanbevelingen

de deelnemers om deel te nemen aan een gesprek met Educonsult.

de respondenten aangeven of ze helemaal niet akkoord waren
met de stelling (1), niet akkoord (2), akkoord (3) of helemaal
akkoord waren (4);
• vragen waarbij de respondenten maximaal drie motieven of
criteria konden aangeven;
• vragen waarbij de respondenten de keuze hadden uit een lijst
(zoals studiegebieden, behaald diploma of werksituatie);
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• open vragen waarbij de respondenten onder meer hun opleiding
het gastland konden invullen;
• open vragen waarbij de respondenten commentaar konden geven.

Inhoud

en niveau op het moment van de stage, het jaar van de stage en

Bij die vragen kregen ze de mogelijkheid hun naam, leeftijd en
woonplaats te geven. Sommigen deden het anoniem, anderen
gegevens werden ongewijzigd overgenomen.
• Oorspronkelijk waren er drie focusgroepen met deelnemers van
verschillende instellingen en opleidingen gepland. Door de corona
crisis werden ze vervangen door 12 bijkomende individuele interviews.

Methodologie

gaven hun naam en enkelen ook hun leeftijd en woonplaats. Die

• Individuele gesprekken via telefoon Skype, Whatsapp, Zoom of
ma (oorspronkelijk 10), zowel deelnemers aan Erasmus+ als LLP.

Aantal verstuurde mails en respons

Impact

1.2. Respons op en inhoud
van de impactenquête

Stage

Teams van 60 à 90 minuten met 22 deelnemers aan het program

867 mails werden verstuurd naar deelnemers aan het LLP-programma
(2007-2013) en 3581 naar deelnemers aan het Erasmus+-programma
gevalideerd. Wanneer men geen rekening houdt met de mails die niet
konden worden afgeleverd, komt dit neer op een respons van 19,55%.
Voor het LLP-programma werden geen mails verstuurd naar adressen
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(2014-2020). 869 respondenten reageerden, waarvan er 741 werden

met een verwijzing naar de thuisinstelling.

De vragenlijst peilde naar de kenmerken van de student, de kenmer
ken van de stage en de impact op de competenties en vaardigheden
(sociale, cognitieve en praktische vaardigheden), op de studie, op de

Aanbevelingen

Inhoud van de vragenlijst

werkgelegenheid, op de waarden en op de Europese identiteit. Het
doel van de data-analyse van de vragenlijst en de gegevens van Epos
was verbanden ontdekken tussen onder andere motivatie en impact.
Daarnaast werd ook nagegaan wat de impact is van de mobiliteit en
welke variabelen daarbij belangrijk zijn: duur, opleiding, hogeschool of
universiteit, geslacht, moment van stage (tijdens of na studies), status
van de respondenten (student, werkend, niet-werkend) enzovoort.
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respondenten
waarvan:

op competenties, studies en werk betreft, gaat het hier om een
zelfevaluatie van de respondenten, en niet om een objectieve meting.

Inhoud

869

Eén ding dient wel te worden benadrukt: wat de impact van de stage

Kenmerken van de respondenten
De meeste respondenten waren mobiel onder Erasmus+ (91%), maar
één stage, 11% twee, 2% drie en 1% meer dan drie. 90% is tussen 20
en 30 jaar oud, 10% ouder dan 30. 41% deed voordien al een stage in

91%

België maar slechts 11% zegt dat deze hen heeft geholpen bij de
stage in het buitenland.

Methodologie

sommigen waren dat ook al in 2007, 2009 en 2010 (LLP). 85% deed

stage onder Erasmus+
opzichte van 35%). 3% heeft de vraag naar gender niet ingevuld en
1% wilde het geslacht niet meedelen. De percentages mannen en

Stage

Er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten (61% ten

vrouwen zijn representatief voor de cohorten mannen en vrouwen die

36%

Vrouwen

Mannen

61% vrouwen). De meeste respondenten (84%) deden de stage
tijdens hun studies. Bij 82% van hen zat de stage ingebed in het
curriculum; ze telde dus mee voor hun studie. 2% deed een vrijwillige

Impact

63%

deelnamen aan LLP- en Erasmus+-stagemobiliteit (39% mannen en

stage. 16% van de respondenten liep een stage na het afstuderen:
12% deed een stage voor pas afgestudeerden en 4% koos voor een

90%
tussen 20-30 jaar

de recent afgestudeerden duidelijk oververtegenwoordigd. Inderdaad:
maar 5,32% van de studenten die aan een internationale stage
deelnamen, was recent afgestudeerd. 85% van de recent

Conclusies

vrijwillige stage. In vergelijking met de cohorten die mobiel waren, zijn

afgestudeerde deelnemers had een universitair diploma op zak.

gebied Gezondheid en Welzijn, 16% uit Business, Administratie en

84%

Rechten, 12% uit Kunst en Geesteswetenschappen, 9% uit ICT, 7%

stage tijdens studies

Ingenieursstudies, Productie en Constructie en uit Diensten, 6% uit

uit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Statistiek, evenveel uit

Aanbevelingen

29% van de respondenten (de grootste groep) komt uit het studie

Sociale Wetenschappen, Journalistiek en Communicatieweten
schappen, 5% uit Landbouw, Bosbouw, Visserij en Diergeneeskunde
en maar 2% uit het Onderwijs.

29%
uit gezondheidszorg en welzijn

Wanneer men de cohorten van studenten die mobiel waren, vergelijkt
met het aantal respondenten per studiegebied, dan merkt men dat
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de studiegebieden Gezondheidszorg en Welzijn en de studiegebieden
Inhoud

Onderwijs en Sociale Wetenschappen, Journalistiek en
Communicatiewetenschappen evenredig vertegenwoordigd zijn
(respectievelijk 29%, 2% en 6% van de deelnemers).

Methodologie

Figuur 1: Studiegebieden van de respondenten en van de Erasmus+-deelnemers
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Ook de studiegebieden Diensten en Natuurwetenschappen,
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0%

Wiskunde en Statistiek zijn ongeveer evenredig vertegenwoordigd
(6% van de deelnemers tegenover 7% van de respondenten). Terwijl
het studiegebied ICT oververtegenwoordigd is bij de respondenten
(7% van de deelnemers), is het studiegebied Engineering onder
vertegenwoordigd (9% van de deelnemers). Het studiegebied
Landbouw, Bosbouw, Visserij en Diergeneeskunde is oververtegen
woordigd in het staal van de respondenten (3% van de deelnemers)
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en het studiegebied Kunst en Geesteswetenschappen is sterk
deelnemers). Het is opvallend dat het studiegebied Business,
Administratie en Rechten heel sterk ondervertegenwoordigd is bij de

Inhoud

oververtegenwoordigd (12% respondenten tegenover 7% van de

respondenten (16% tegenover 27% van de deelnemers).

Welzijn, Diensten en Sociale Wetenschappen, maar dat is ook het geval
wanneer men rekening houdt met de hele Vlaamse studentenpopula
tie7. Voor Gezondheidszorg en Welzijn ligt de vrouwelijke oververtegen
woordiging in de hele studentenpopulatie nog veel hoger. Mannen zijn

Methodologie

Vrouwen zijn aanzienlijk oververtegenwoordigd in Gezondheidszorg en

dan weer oververtegenwoordigd in ICT, Ingenieursstudies, Productie en
Stage

Bouw. Dit is ook het geval voor de Vlaamse studentenpopulatie.

Figuur 2: Respondenten per studiegebied en volgens gender
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9%

Diensten

7
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21%
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17

57% van de respondenten was hogeschoolstudent en 43%
oververtegenwoordigd. Onder LLP kwam maar 7,42% van de
deelnemers van de universiteiten en 92,58% van de hogescholen.

Inhoud

universiteitsstudent. Daarmee zijn de universiteitsstudenten

Onder het Erasmus+-programma verhoogde het aandeel van de
universiteitsstudenten tot 29%. Toch dient bij deze oververtegen
worden geplaatst. Een aantal opleidingen die de hogescholen vroeger
aanboden (de zogenaamde lange types), worden nu aangeboden
door de universiteit. Daarom wordt een onderscheid gemaakt tussen
academische en professionele opleidingen. Zo bleek dat 45% van de

Methodologie

woordiging van de universiteitsstudenten een kleine kanttekening te

respondenten een academische opleiding en 55% een professionele

Heel wat respondenten (20%) waren nog student toen ze de enquête

Stage

opleiding volgde op het ogenblik van de stage.

invulden, 72% werkte (8% zelfstandig en 64% in loondienst) en 8%
werkte niet (5% werkzoekende werklozen, maar ook tijdelijk werk
of die in afwachting van een nieuwe baan of opleiding niet werkten).

Impact

lozen, afgestudeerden die voor ze begonnen te werken op reis gingen

2% van de respondenten had op het ogenblik van het interview een
diploma secundair onderwijs, 41% had een professionele bachelor
master, 1% een graduaatsdiploma en 4% een ander diploma. Hierbij
heeft 1% een doctoraat, verder behaalden enkelen een banaba8, een
manama9 of een postgraduaat, of ze hebben succesvol een

Conclusies

behaald, 5% een academische bachelor, 47% een academische

schakelprogramma afgewerkt en doen nu een academische master.

De overgrote meerderheid van de respondenten leeft momenteel in
België (84%). 9% woont in het land waar hij/zij zijn stage deed en 7%
in een ander land.

Aanbevelingen

Woonplaats van de respondenten

Meer dan een kwart van de respondenten (28%) heeft gedurende een
tijd in het buitenland gewoond. 17% verbleef in het land waar hij/zij
stage liep.

8
9

bachelor-na-bachelor
master-na-master

Vaak hadden de respondenten en geïnterviewden reeds aan een SMS
deelgenomen en hadden ze de smaak voor het buitenland te pakken.
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Verschillende respondenten stelden dat ze sinds de SMP de drang

Once you went abroad, you’ll never feel at home again. Deze

Inhoud

voelen om andere horizonten op te zoeken:

quote is sinds mijn buitenlandse stage op mijn hart geschreven.
Mathieu (21)

Uitnodigingen

Methodologie

1.3. De individuele interviews
Uitnodigingen tot een gesprek werden enkel verstuurd naar respondenten
getracht bij de uitnodigingen rekening te houden met thuisinstelling en
opleiding. Daarom werden uitnodigingen (65) gestuurd naar studenten of

Stage

die daartoe de toelating hadden gegeven in de questionnaire. Er werd

afgestudeerden van alle Vlaamse instellingen die deelnamen aan de
mobiliteit, daarbij rekening houdend met een zo breed mogelijke waaier
teerd. 4 studenten boden zich spontaan aan via Epos voor een interview.
Uiteindelijk werden er 22 studenten geïnterviewd.

Impact

van opleidingen. Verschillende studenten werden herhaaldelijk gecontac-

Voor deze interviews werd een leidraad opgesteld die door de
interview werd de leidraad opgestuurd naar de betrokken studenten.
De studenten konden ook andere punten ter discussie voorstellen. Elk
interview duurde tussen 60 en 90 minuten. Na het interview stelde
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collega’s van Epos werd goedgekeurd. Enkele dagen voor het

Educonsult een uitgebreid verslag op van het gesprek. Dit verslag
konden aanvullen, verbeteren of wijzigen. De gepubliceerde teksten
zijn dus allemaal door de betrokken studenten goedgekeurd.
Kenmerken van de 22 geïnterviewden

Aanbevelingen

werd naar de geïnterviewde studenten opgestuurd zodat ze het

Hieronder volgt de lijst van de geïnterviewden (in chronologische
volgorde van de interviews) met een korte samenvatting van hun
parcours en waar ze stage hebben gelopen.
Als bijlage 4 is er een uitgebreidere beschrijving van de geïnterview
den, naast de uitgeschreven en door hen goedgekeurde tekst van het
interview. De geïnterviewden konden er ook voor kiezen om anoniem
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een interview te geven. Daarom worden sommigen bij naam genoemd,
iemand ervoor gekozen alleen met de voornaam te worden vermeld.
Aan de andere kant stonden sommige geïnterviewden erop met

Inhoud

zijn anderen anoniem (met een fictieve voornaam) en heeft één

naam en toenaam te worden vermeld zodat geïnteresseerden met
hen contact kunnen opnemen.

voornaam. Voor diegenen die anoniem wilden blijven, werden fictieve
voornamen gebruikt.
• Shana, een master Rechten die ook een manama Fiscaal Recht
volgde, liep na haar studie een SMP-stage in Frankrijk bij een
advocatenkantoor. Zij werkt momenteel bij een bureau
gespecialiseerd in internationaal fiscaal recht en loopt nu ook

Stage

Figuur 3:
Bekroond beeld van de
Italiaanse kunstenares
Marta Galmozzi

Methodologie

In het rapport wordt verder verwezen naar de geïnterviewden met hun

stage aan de balie van Antwerpen.

deed, liep na afstuderen een SMP-stage in Nederland. Tijdens haar
studie in Antwerpen was ze een van de laureaten van de
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• Marta, een Italiaanse kunstenares die haar masterstudie in België

Middelheim Museum Young Artists Prize in 2018. Zij is naar Italië
teruggekeerd en werkt vandaar voor o.a. een Belgisch bedrijf.

professionele bachelor al een SMS in Caen. Daarna haalde ze via
verkorte studieduur ook nog een diploma lerarenopleiding Latijn. Na

Conclusies

• Tessa, een lerares Frans-Engels-Latijn, deed tijdens haar

haar studie deed ze een SMP-stage als teaching assistant nabij
en ook voor een farmaceutisch bedrijf.
• Romy, een bachelor in de microbiologische laboratoriumtechnieken,
heeft van begin februari tot begin mei 2020 gedurende 14 weken

Aanbevelingen

Bristol. Nu woont ze in Tsjechië, waar ze werkt aan een universiteit

een SMP-stage gelopen aan de Sahlgrenska Academy (de
medische faculteit) van de Universiteit van Göteborg in Zweden.
Tijdens haar SMP van vier maanden kon ze in vijf verschillende
labo’s werken. Zij moest voortijdig terugkeren vanwege de
coronacrisis. De laatste stage van twee weken moest namelijk
plaatsvinden in een labo voor luchtweginfecties. Momenteel werkt
ze als laborante in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
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• Thomas, een eco-audiologist, behaalde zijn Erasmus Mundus
VUB. In dat kader studeerde hij 6 maanden aan de universiteit van
Firenze en 6 maanden aan een universiteit in Maleisië. Na zijn studie
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Master of Science in Tropical Biodiversity and Ecosystems aan de

deed hij een SMP-stage van 8 maanden aan University College
London waarvan hij 4 maanden onderzoek deed in Nepal. Nu

• Ann (fictieve naam), een master in Theory & Research in
Psychology, deed tijdens haar tweede masterjaar een stage aan de
universiteit van Cambridge. Het jaar daarop behaalde ze in een

Methodologie

doctoreert hij aan een Noorse universiteit.

verkorte studie een tweede master Klinische Psychologie en

• Tim, een master in de Diergeneeskunde, liep tijdens zijn zesde jaar

Stage

momenteel doctoreert ze aan de KULeuven.

stage in België. Hij deed ook een Erasmus+-stage van 13 weken in
de dierenkliniek (Small Animal Teaching Hospital) die verbonden is
Koninkrijk. Hij doctoreert momenteel en liep ook een reeks korte
stages en internships10 aan Britse en Zwitserse dierenklinieken in de

Impact

aan de prestigieuze Universiteit van Liverpool in het Verenigd

hoop daar een residency te kunnen doen.

residency doet op Curaçao als voltijds klinisch assistent, deed in
haar vijfde jaar Geneeskunde een SMS aan de universiteit van
Santander. In het zesde jaar Geneeskunde liep ze een SMP-stage in
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• Lynn, een nefrologe die momenteel doctoreert in de Urologie en een

openbare en privé-ziekenhuizen in Frankrijk en in haar zevende jaar
andere in een hospitaal In Kenia.
• Aaron, een zelfstandig internetmarketeer studeerde tijdens zijn
laatste jaar Business Management (afstudeerrichting
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(2016-2017) deed ze nog een jaar met alleen maar stages, onder

Netwerkeconomie, keuzetraject Digital Entrepreneur) een semester
aan een Amerikaanse universiteit. Daarna liep hij een SMP-stage in
10

In de VS maar ook een aantal andere landen
spreekt men van interns als het gaat om artsen
in het eerste of tweede jaar na het afronden van
de studie Geneeskunde en Diergeneeskunde en
van residents als het gaat om specialisten in
opleiding. Tijdens de jaren internship is de
student in loondienst aangezien hij al
afgestudeerd is als volwaardig arts of dierenarts.
Dit geldt ook voor residents.

een bedrijf in Nederland. Door de coronacrisis moest hij een deel
van de stage telewerken. Sindsdien heeft hij zijn professionele
bachelor behaald en heeft hij met zijn vader een bedrijf opgericht.
Hij studeert ook nog verder.
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• Suzanna, een master Vertaalkunde nam tijdens haar derde
liep ze stage in een vertaalbureau in Stirling, Schotland. Ze volgt nu
een cursus bij het Agentschap voor Inburgering en Integratie om
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bachelorjaar deel aan een SMS in Spanje. Na haar masterstudies

erkend te worden als sociaal vertaler of tolk.

Vertaalkunde. Tijdens die master nam ze deel aan een SMS in
Portugal. Na een lange carrière in het bedrijfsleven maakte ze een
carrièreswitch, en tijdens haar professionele bachelor Voeding en
Dieetkunde ging ze opnieuw naar Portugal voor een SMP-stage waar
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• Pascale, een diëtiste, behaalde in het verleden al een master in de

ze veel aan onderzoek deed. Momenteel volgt ze een online master
Wageningen (NL); daarnaast werkt ze in een paramedische praktijk.

Stage

Voedingsepidemiologie en Volksgezondheid aan de Universiteit van

• Senne is een master Biomedische Wetenschappen en Visiting
Graduate Researcher aan het Max Planck Institute for Medical
aan het gereputeerde Max Planck-instituut in Mainz. Daarna kreeg
hij een SB PhD Fellowship van het Fonds voor Wetenschappelijk

Impact

Research. Tijdens zijn tweede masterjaar deed hij een SMP-stage

Onderzoek. Zijn doctoraat en zijn onderzoek richten zich op het
gebruik van multifunctionele nanodragers voor vooruitgang in

• Gabriël, een gezondheidsonderzoeker, deed tijdens zijn laatste jaar
Verpleegkunde een SMP-stage in Finland. Daarna volgde hij een
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celtherapie en regeneratieve geneeskunde.

masteropleiding in de Verpleegkunde en Vroedkunde en werd hij
doctoreert op dit ogenblik rond gezondheidszorg.
• Josip, een full-stack JAVA-ontwikkelaar deed in zijn derde
professionele bachelor ICT Application Development een SMP-
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ook master in Management en Beleid van Gezondheidszorg. Hij

stage in Roemenië. Hij bouwt een mooie carrière uit op het gebied
van e-sports en binnen het bedrijf CHEOPS.
• Lucy (fictieve naam) behaalde eerst het diploma van professionele
bachelor Chemie. Ze liep tijdens die bachelorstudies een stage van
4 maanden in een labo van de SAMK, de Satakunta University of
Applied Sciences in Pori (Finland). Ze behaalde daarna een master
in de Chemie aan de Universiteit Antwerpen waar ze nu doctoreert.
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• Sander, een brouwer, liep tijdens zijn professionele bachelorstudies
werkte er mee aan de verbetering van het gistingsproces dat hij
beschreef in zijn eindwerk. Hij kreeg hiervoor de prijs van meest
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in de Chemie (keuzeoptie Brouwerijtechnologie) stage in Polen en

beloftevolle brouwerijstudent van de vereniging Fermentatio. Hij
werkt momenteel wereldwijd voor zijn Pools stagebedrijf.

eerste masterjaar een SMP-stage in Berlijn. Daarna behaalde ze
haar tweede master in Cultuurmanagement. Nu woont ze in
München waar ze haar eigen bedrijf runt.

een SMS aan de Universidad Politécnica de Madrid. Na zijn studies
deed hij een SMP-stage in Kopenhagen in het befaamde

Stage

• Matthias, een master Architectuur, nam tijdens zijn studie deel aan
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• Inge, een master in de Grafische Kunst en Design, deed in haar

architectenbureau van Dorte Mandrup. De SMP-stage was een
onderdeel van de tweejarige stage om als architect een officiële
ook samen met zijn vader een helikopterbedrijf op, HeliXperience.
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erkenning te krijgen in België bij de Orde van Architecten. Hij startte

• Stef, een student Sociaal Werk liep in zijn tweede professionele
bachelor een SMP-stage in Finland. Hij werkte er met
taal. Naast zijn stage-activiteiten specialiseerde hij zich in het
organiseren van culturele uitstappen voor Erasmus-studenten.
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probleemjongeren, maar kon moeilijk tot hen doordringen door de

• Piet, een sociaal werker, deed tijdens zijn graduaat in Ierland een
richt. Daarna studeerde hij verder en behaalde hij een professionele
bachelor Sociaal Werk. Nu is hij aan de slag bij Kind & Gezin.
• Guido, bachelor Elektromechanica, deed een SMP-stage in het
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SMP-stage in een sociale instelling die zich op probleemjongeren

bedrijf MSC in het Verenigd Koninkrijk. Hij bouwde er aan een
showcase voor bezoekers op basis van alle producten zoals
hydraulische actuatoren en cilinders van SMC. Hij deed achteraf
een wereldreis dankzij het geld dat hij tijdens zijn betaalde SMP kon
sparen. Momenteel werkt hij voor het bedrijf REDITECH.
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• Séverine, master in de Criminologie, nam deel aan een SMS in
Development deed ze een SMP-stage van één jaar op de Dienst
Internationalisering van de UIC universiteit in Barcelona. Dankzij
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Barcelona. Na haar daaropvolgende manama Conflict &

het Flanders Trainee-programma liep ze al stage bij de Verenigde
Naties (VN) en kwam ze terecht in Wenen en in Senegal. Bij het
vertrekken voor een nieuwe baan in Thailand bij de VN.
11 geïnterviewden studeerden en één iemand was afgestudeerd aan
een hogeschool op het moment van de stage. 10 studeerden of waren
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begin van de coronacrisis was ze einde contract en kon ze niet

afgestudeerd aan een universiteit.

gedaan, één iemand studeerde voordien in de Verenigde Staten.

Stage

Zeven geïnterviewden hadden al een SMS of een Erasmus Mundus
Verschillende geïnterviewden wezen erop dat deze studieperiode in
het buitenland een uitstekende voorbereiding vormde op de
tijdens die studieperiode hadden opgedaan dat ze de stage vonden.

Impact

Erasmus+-stage. Soms was het zelfs dankzij de contacten die ze

Zes geïnterviewden deden hun stage na afstuderen. Vijf van hen
waren universitairen en één iemand had een lerarenopleiding aan een
2010 en 2020.
Vijf geïnterviewden leven in het buitenland: drie verblijven voor hun
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hogeschool achter de rug. Ze namen deel aan de mobiliteit tussen

doctoraat en/of residency in het buitenland (Verenigd Koninkrijk,
buitenland gevestigd. Eén werkt als zelfstandig designer in Duitsland
en een andere geeft les aan een technische universiteit in Tsjechië
waar ze tevens werkt voor Johnson & Johnson. Een Italiaanse artieste
deed haar master in België, een stage in Nederland en is nu terug in
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Noorwegen en Curaçao). Twee hebben zich permanent in het

Italië van waaruit ze o.a. voor een Belgisch bedrijf werkt.
Twee geïnterviewden deden hun stage in volle coronacrisis.
• Romy besloot ondanks de coronacrisis in Zweden te blijven, hoewel
haar hogeschool erop had aangedrongen terug te keren. Jammer
genoeg werd de laatste stage van twee weken afgezegd door de
coronacrisis. Het laboratorium waar ze werkte, deed vooral
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onderzoeken rond ademhalingsziektes. Zowel Romy als de
verantwoordelijke van Sahlgrenska vonden het te riskant daar stage

• Ook Aaron liep van januari tot juni 2020 stage in het tweede
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te lopen, aangezien ze op dat vlak zelf tot een risicogroep behoort.

semester van het derde jaar van zijn professionele bachelor. Hij
onderdeel van zijn stage zou hij een live project kunnen opstarten
als online marketingbureau. Er waren namelijk plannen om een
Belgische holding op te starten, maar dat kon niet doorgaan
wegens de coronacrisis. Toch heeft hij er interessante taken kunnen
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deed dat in het bedrijf MvH Media, een online marketingbureau. Als

uitvoeren die duidelijk bijdroegen tot het versterken van zijn
professionele competenties die een nauwe band hadden met zijn

Het grootste probleem van het onderzoek was het heel korte tijds
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1.4. Problemen i.v.m. de
methodologie

Stage

opleiding. Een deel van zijn stage heeft hij telewerk gedaan.

bestek. De studie moest binnen de vier maanden worden uitgevoerd.
De enquêtes zijn eind augustus 2020 uitgestuurd en de eerste versie

Hoewel 395 respondenten zich bereid hadden verklaard om een
interview te geven, was het toch moeilijk om aan de 22 interviews te
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van de studie moest bij Epos worden ingeleverd begin januari 2021.

komen. Het contract van Epos vereiste 20 interviews. Bovendien
Business en Management te bereiken. Aan de ene kant hadden in
verhouding minder studenten uit dit studiegebied de enquête
ingevuld, aan de andere kant gaven meer studenten uit dat
studiegebied aan niet bereid te zijn tot een individueel interview.

Aanbevelingen

bleek het ontzettend moeilijk om studenten uit het studiegebied

Daarom werden 16 uitnodigingen die specifiek gericht waren op dit
studiegebied verstuurd. Maar één student reageerde. Dat is des te
jammer omdat ze de tweede grootste groep van mobiele studenten
uitmaken. Bovendien bleek dat hoe hoger het behaalde diploma, hoe
makkelijker de respondenten bereid waren op de uitnodiging in te
gaan. Zo bleken 6 respondenten te werken aan een doctoraat, wat
niet representatief is voor de cohorte die deelnam aan de stages.
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https://www.euroguidance-vlaanderen.be/
http://www.europass-vlaanderen.be
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Uit de enquête blijkt dat 85% een stage kon kiezen (37% deed dat in
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2. De stage
overleg met de mentor). 9% kon niet kiezen en 6% kreeg een gedeeltelijke keuze. Het is evident dat voor pas afgestudeerden de keuze
de stage volledig vrij was.
Verschillende geïnterviewden konden een keuze maken uit een lijst
van gastinstellingen waarmee de hogeschool of universiteit afspra-

Methodologie

van zowel de gastinstelling, het land van bestemming als de duur van

ken had, rekening houdend met de mogelijkheden. Zo had een stuven, maar hij vertrok uiteindelijk naar Boekarest. Vaak werd de keuze
mee bepaald door een docent of professor die een bepaalde stage

Stage

dent ICT Application Development als eerste keuze Milaan opgege-

aanraadde. Een student Biochemie, optie Brouwerijtechnologie, kwam
dankzij de docent Brouwerijtechnologie in contact met een oud-stustage doen.
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dent van HOGENT die een brouwerij had in Polen en kon daar zijn

Soms was het de student zelf die de keuze maakte. Zo deed Senne,
een onderzoeker van UHasselt een aanvraag bij het Max Planckinsti-

Maar 6% van de studenten zegt dat het verplicht was de stage in het
buitenland te lopen. Het gaat hier aan de ene kant om pas afgestu-
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tuut, maar hij werd wel gesteund door zijn universiteit.

deerden die een stage wilden lopen en waarschijnlijk pas een beurs
aan de andere kant om studenten die doctoreren en waarvoor een
buitenlandse stage, internship of residency een verplichting is. De
grootste groep studenten die een opleiding volgden waarbij de stage
ingebed zat in het curriculum en die verplicht waren een stage in het
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konden krijgen wanneer zij die stage liepen in het buitenland (2%) en

buitenland te lopen (3% van alle respondenten) waren studenten
Business en Management. In de enquête, die de respondenten onmiddellijk na de terugkeer invulden, zegt 83% dat het verplicht was de
stage in het buitenland te doen.
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2.1. Kenmerken van de stage
82% van de respondenten liep een stage, die ingebed was in het curricuWanneer dat vergeleken wordt met de cohorten die deelnamen aan de
SMP-stages, dan liep 85,5% van de respondenten een stage ingebed in
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lum, 12% een stage voor pas afgestudeerden en 6% een vrijwillige stage.

het curriculum, 7,5% een vrijwillige stage en 7,5% een stage voor pas
den deden, zijn dus oververtegenwoordigd in deze enquête.
68% deed een stage van drie of vier maanden, 21% liep een langere
stage en 11% een stage van minder dan drie maanden (2% door
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afgestudeerden. De respondenten die een stage voor pas afgestudeer-

COVID-19). Wanneer de gemiddelde stageduur van de respondenten
vergeleken wordt met de gemiddelde stageduur van alle deelnemers
op dat de gemiddelde stageduur van respondenten die mobiel waren na
hun studies aanzienlijk langer is dan voor respondenten die de stage

Stage

sinds 2014 dan komt dit ongeveer overeen (3,5 maanden). Daarbij valt

liepen tijdens hun studies. Zij hoefden geen rekening te houden met
examens, semesterindeling of de voorziene duur van de stage in het
door praktische redenen. Omdat studenten maar een beurs kunnen
ontvangen voor 12 maanden, besloten twee geïnterviewden die hun
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curriculum. Toch werd ook bij hen de duur van de stage soms bepaald

stage liepen als pas afgestudeerden om hun stage te beperken tot 8
maanden omdat zij al een SMS van vier maanden achter de rug hadden.

en Bonaire), 14% naar het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland en
Wales), 11% naar Spanje en evenveel naar Frankrijk (met inbegrip van
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15% van de respondenten ging naar Nederland (met inbegrip van Curaçao

Martinique), 9% naar Duitsland en 5% naar Portugal (met inbegrip van de

Wat de geïnterviewden betreft, gingen er zes naar het Verenigd
Koninkrijk (één gecombineerd met Nepal), drie naar Finland, twee naar
Frankrijk, twee naar Duitsland, twee naar Nederland, één naar Dene-
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Azoren). Figuur 4 toont de bestemming van de respondenten.

marken, één naar Ierland, één naar Polen, één naar Portugal, één naar
Roemenië, één naar Zweden en één naar Spanje.
37% deed een stage bij een publieke instelling, 50% bij een privéon-

derneming, 4% bij geen van beide en 9% weet het niet meer. De
overgrote meerderheid (87%) ontving een beurs voor de stage, 5%
kreeg geen beurs en de anderen weten het niet meer.
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Figuur 4:
Gastlanden van de respondenten
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2.2.1. Motivatie van de respondenten
en de geïnterviewden
motieven aangeven om deel te nemen aan de SMP. Ze konden ook
drie bijkomende redenen aangeven.

Methodologie

In de impactenquête konden de deelnemers de drie voornaamste
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2.2. Motivatie en criteria
voor de stage

De respondenten konden drie motieven kiezen uit de volgende lijst:
• Om een vreemde taal te leren of het gebruik ervan te verbeteren.
aanpassen, problemen oplossen en nieuwsgierig zijn.

Stage

• Om sociale vaardigheden beter te ontwikkelen, zoals je kunnen
• Om mijn kansen op de arbeidsmarkt in België te verbeteren.
• Om mijn kansen op de arbeidsmarkt in het buitenland te
verbeteren.
werkvloer.
• Om in het buitenland te wonen en nieuwe mensen te ontmoeten.

Impact

• Om ervaring op te doen met verschillende praktijken op de

• Om meer te weten te komen over een ander land.
• Om een persoonlijk en professioneel netwerk uit te bouwen.

sociale vaardigheden verbeteren, 53% wilde in het buitenland leven
en nieuwe mensen leren kennen. 48% wenste ervaring op te doen met
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57% van de respondenten op de impactenquête wilde zijn of haar

verschillende praktijken op de werkvloer. 33% wilde een vreemde taal
(30%) meenden door een buitenlandse stage hun kansen op de
arbeidsmarkt in België te verbeteren. 28% hoopte op die manier een
persoonlijk en professioneel netwerk uit te bouwen, 25% wilde zijn of
haar kansen op de arbeidsmarkt in het buitenland verbeteren. Niet

Aanbevelingen

leren of het gebruik ervan verbeteren en bijna evenveel respondenten

meer dan 12% nam deel aan de internationale stage om meer te
weten te komen over een ander land.
Wanneer deze motieven vergeleken worden met degene die de
studenten aangaven in hun rapport bij de terugkeer van de stage, dan
scoren twee ervan bijna identiek: sociale vaardigheden verwerven
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Om sociale vaardigheden beter te
ontwikkelen, zoals zich kunnen
aanpassen, problemen oplossen,
nieuwsgierig zijn, enz.

Inhoud

Figuur 5: Vergelijking van de motieven in de impactenquête
met de vragenlijst van de terugkerende studenten (2014-2019)
58%
57%

Methodologie

68%

Om in het buitenland te wonen en
nieuwe mensen te ontmoeten

53%

Om ervaring op te doen
met verschillende praktijken
op de werkvloer

49%
48%

Stage

47%

Om een vreemde taal te leren
of het gebruik ervan te verbeteren

33%

45%

Impact

Om mijn kansen op de
arbeidsmarkt in België te verbeteren

30%

Om een persoonlijk en
professioneel netwerk
uit te bouwen

52%
28%

Conclusies
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buitenland te verbeteren

45%
25%

55%
12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vragenlijst terugkerende studenten

70%

80%

Aanbevelingen

Om meer te weten te komen
over een ander land

Impactenquête

31

(58%11) en ervaring opdoen met verschillende praktijken op de
skills) betreft, zien we een stijgende trend in de stagerapporten die de
studenten invulden na hun terugkeer (64% in 2019). Het is wel zo dat

Inhoud

werkvloer (49%). Wat het verwerven van sociale vaardigheden (soft

de respondenten bij de impactenquête maar drie motieven konden
aanduiden. Dat geeft aan wat voor hen het allerbelangrijkste was.

dat een nog grotere score haalt dan sociale vaardigheden verwerven:
in het buitenland wonen en nieuwe mensen ontmoeten (68%). Voor
één item is er wel een opmerkelijk verschil. Hoewel 55% van de

Methodologie

In de stagerapporten van de terugkerende studenten is er één motief

studenten bij terugkeer stelde meer te willen weten over een ander
quête belangrijk. Hetzelfde geldt voor het uitbouwen van een netwerk:
52% voor de terugkerende studenten en 28% in de impactenquête.

Stage

land, blijkt dat maar voor 12% van de respondenten in de impacten-

Een vreemde taal leren was voor de terugkerende studenten (gemiddeld over de laatste zes jaar 47%) veel belangrijker dan voor de
vast dat een vreemde taal leren minder belangrijk wordt als motief
voor een Erasmusstage (44% in 2019).

Impact

respondenten van de impactenquête (33%). Toch stellen we ook hier

Terwijl de respondenten van de impactenquête12 beweerden dat ze
(30% tegenover 25% voor het buitenland) stelden heel wat pas
teruggekeerde studenten13 (45%) deel te nemen aan de stage om
zowel hun kansen op de arbeidsmarkt in België als in het buitenland

Conclusies

vooral hun kansen op de arbeidsmarkt in België wilden verbeteren

te verbeteren. Misschien herinneren sommige respondenten zich niet
stage te doen omdat het voor sommigen al tien jaar geleden was.
Naast de bovenstaande lijst, konden de respondenten ook nog drie
bijkomende redenen aanstippen uit de volgende opsomming. Het

Aanbevelingen

meer exact wat de juiste beweegredenen waren om een buitenlandse

gaat dan over andere factoren die toch een belangrijke rol speelden.
• De geschikte duurtijd van de stage.
• De mogelijkheid om een Europese beurs te krijgen.
• De kwaliteit van de gastinstelling in het buitenland.
• De goede afstemming tussen de buitenlandse stage met het
11
12
13

Gemiddelde over de laatste zes jaar.
Verder de respondenten genoemd.
Verder de teruggekeerden genoemd.

curriculum van de thuisorganisatie.
• De vergevorderde expertise in het studiedomein in het gastland.
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• De ondersteuning bij het vinden van accommodatie.
• Andere.

doorslaggevend, terwijl dat voor maar 46% van de studenten onmid-

Inhoud

Voor 53% van de respondenten was een Europese beurs krijgen
dellijk na de terugkeer belangrijk was. Dat het eerste percentage
ten slechts drie redenen konden aangeven. De duurtijd was voor 47%
van de teruggekeerden en 41% van de respondenten een belangrijke
factor. Ook de kwaliteit van de gastinstelling was een van de drie
voornaamste redenen om voor een bepaalde stage te kiezen. Voor

Methodologie

hoger ligt dan het tweede is des te opvallender omdat de responden-

35% van de respondenten en voor bijna de helft van de teruggekeerden was dat het geval. Ongeveer een derde van zowel de respondenstage en het curriculum van de thuisinstelling belangrijk. Voor meer

Stage

ten als de teruggekeerden vond de goede afstemming tussen de
dan een kwart van de respondenten speelde de vergevorderde
expertise van het gastland in hun studiedomein een rol. Dat werd niet
bevraagd bij de teruggekeerden. Ongeveer 1 op 10 van zowel de
steuning bij het vinden van accommodatie. Daarnaast gaf 9% van de
teruggekeerden en 15% van de respondenten nog andere redenen

Impact

respondenten als de teruggekeerden hechtte belang aan de onder-

aan.

vens uit de enquête. Hoewel sociale vaardigheden verwerven als
eerste motief uit de impactenquête naar voren kwam, werd dat bij de
interviews niet zo vaak aangehaald. Het merendeel van de geïnter-

Conclusies

De motivatie van de geïnterviewden bevestigt grotendeels de gege-

viewden wilde stage lopen in het buitenland omdat het hun werd

In het buitenland leven en nieuwe mensen leren kennen kwam wel heel
vaak aan bod. Dat komt overeen met de motieven die de pas teruggekeerde studenten of afgestudeerden aangaven in beide enquêtes.

Aanbevelingen

aangeraden door familieleden, collega’s of docenten.

Verschillende geïnterviewden hadden al een buitenlandse stage of
studie achter de rug: soms een Erasmus SMS (Student Mobility for
Study) soms een andere internationale stage, als vrijwilliger bijvoorbeeld. Omdat ze de smaak te pakken hadden, wilden ze nog een
buitenlandse ervaring opdoen.
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Vaak hadden de geïnterviewden de keuze tussen een stage in België
en een stage in het buitenland. Dat laatste droeg de voorkeur weg
en culturen. Zoals een van de geïnterviewden het formuleerde:

Inhoud

vanwege de exotische kant of gewoon de andere (bedrijfs)praktijken

Wie zou nog twijfelen als je mag kiezen tussen Deinze en
Lynn
De Scandinavische landen, en vooral dan Finland, schijnen een
bijzondere aantrekkingskracht uit te oefenen op de hogeschoolstu-

Methodologie

Curaçao? Vooral als je weet dat de begeleiding uitstekend is.

denten. Niet minder dan 5 geïnterviewden, waarvan er 4 aan een
hogeschool studeerden op het ogenblik van de stage, gingen naar
Denemarken). Twee van hen hoopten tijdens hun verblijf het noorder-

Stage

een Scandinavisch land (3 naar Finland, 1 naar Zweden en 1 naar
licht te zien.
Bijna de helft van de respondenten wilde verschillende praktijken op
Inge zelf haar stageplaats in het buitenland omdat ze bijzonder
geïnteresseerd was om te zien wat er op het vlak van de grafische

Impact

de werkvloer ervaren. Dat geldt ook voor de geïnterviewden. Zo zocht

(toegepaste) kunsten in andere landen gebeurde.

van Cambridge, waar het accent niet zozeer ligt op werken met
(grote) groepen maar wel op werken in heel kleine groepen. De
individuele samenwerking en begeleiding tussen een prof of onder-

Conclusies

Ook Ann heeft dankzij haar stage kennisgemaakt met de universiteit

zoeker en een student of onderzoeker wist ze bijzonder te waarderen.

belangrijk. Dat was ook het geval voor de geïnterviewden. Twee
masterstudenten en twee afgestudeerde masterstudenten kregen de
kans om hun stage te lopen aan prestigieuze instituten: Ann aan de

Aanbevelingen

Voor 35% van de respondenten was de kwaliteit van de gastinstelling

universiteit van Cambridge, Senne aan het Max Planckinstituut in
Mainz, Thomas aan het University College London en Tim aan de
befaamde dierenkliniek van de universiteit van Liverpool. Ze kregen
bij het solliciteren bij die instellingen vaak de hulp van hun professor
of promotor, en waren daar ook dankbaar voor. Vaak konden ze in die
instellingen apparatuur gebruiken waarover ze in hun eigen universi-
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teit niet beschikten. Ook Matthias kon zijn stage lopen bij een internationaal befaamd architectenbureau.

bepaalde stageplaats omdat ze meer wilden te weten komen over een

Inhoud

Net als de respondenten kozen enkele geïnterviewden voor een
ander land. Tessa had tijdens de lerarenopleiding Frans-Engels al een
van Frankrijk en de Franse cultuur te verbeteren. Na haar studies deed
ze een stage van 8 maanden in Engeland met dezelfde doelstelling.

Figuur 6:
Vergelijking bijkomende redenen impactenquête en vragenlijst teruggekeerden
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SMS gedaan in Frankrijk om daar haar kennis van het Frans maar ook

53%

47%

De duurtijd van
de stage was geschikt

41%

Impact

49%

De kwaliteit van de
gastinstelling in het buitenland

35%

De goede afstemming tussen de
buitenlandse stage met het curriculum
van mijn thuisorganisatie

Conclusies

33%
30%

De vergevorderde expertise in mijn
studiedomein in mijn gastland

Aanbevelingen

26%

9%

Andere
15%

10%

De ondersteuning bij het vinden
van accommodatie

9%

0%

10%

20%

30%

40%

Vragenlijst terugkerende studenten

50%

60%

Impactenquête

35

een nieuw avontuur dat begint. Het verbreedt je horizon enorm
en leert je meer oog te hebben voor wat in een andere maat-

Inhoud

Op stap gaan in een ander land, en daar leven en werken, is altijd

schappij leeft. Je bouwt een netwerk van vrienden uit over heel
Europa en zelfs daarbuiten, wat superverrijkend is. Kennismaken
levenswijze en zijn keuken is ook een heel boeiende reis op zich.

Wat de overige redenen14 voor de deelname aan de stage betreft: drie

Methodologie

met een land, zijn geografie, zijn cultuur, zijn geschiedenis, zijn

(oud)studenten stelden in de impactenquête dat het een verplichte

Meer dan 10 (oud)studenten gaven aan dat het een unieke kans was

Stage

buitenlandse stage was.

voor hun persoonlijke ontwikkeling en een levenservaring. Ze wilden
ook uit hun comfortzone stappen of uitzoeken wat ze echt wilden

Mijn drive was vooral iets meer kunnen doen dan standaard.

Impact

doen. Zoals enkelen van de respondenten het formuleerden:

Een buitenlandse stage is niet zozeer een stage dan wel een
“levenservaring”.

hebben om voor mezelf uit te kunnen maken welke job ik
echt wil doen.

Aanbevelingen

De kans om extra ervaring op te doen en extra tijd te

Conclusies

Nieuwe ervaringen, out of the comfort zone ...

Voor een groot aantal respondenten waren vrienden of een lief in het
buitenland of buitenlandse roots een aanleiding om een stage in het
buitenland te lopen.
Ik heb Roemeense roots en wilde graag eens ervaren hoe het
14

Alle andere motieven en redenen zijn terug te
vinden in bijlage 5.1.

was om in de Roemeense hoofdstad te leven.
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Inhoud

Mijn partner woonde destijds in Italië.

Familie in het buitenland.

Ook een vroegere positieve Erasmuservaring was voor enkelen een

Methodologie

Vrienden in het buitenland.

motief om een stage te lopen in het buitenland.
Stage

Een eerdere heel positieve ervaring met Erasmus.

Velen vertrokken op Erasmusstage omdat een familielid, een stage-

Aanbeveling thesisbegeleider.

over buitenlandse stage.

Conclusies

Leerkrachten en oud-leerlingen die heel enthousiast waren

Impact

of thesisbegeleider of andere studenten het hadden aangeraden:

Mijn zus had al een buitenlandse stage gedaan en die was

Sommigen wilden echt in het buitenland werken en leven, of er zeker
hun stage doen. Wat de keuze van de landen betreft, valt het op dat

Aanbevelingen

haar heel goed bevallen.

vooral de Scandinavische landen en ‘het Zuiden’ een grote aantrekkingskracht uitoefenden.
Ik wist dat ik permanent naar het buitenland wilde verhuizen,
en de videogamesbedrijven in het buitenland spraken me ook
meer aan.
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en te werken.

Inhoud

Cultuur en ervaring van in een Scandinavisch land te wonen

Leven in het zuiden.

dichtbij is.

Methodologie

Enkele respondenten kozen dan weer voor Nederland omdat het zo

Aangezien het om Nederland ging, kon ik toch nog elke dag
Stage

naar huis.

Sommige bedrijven of organisaties boden ook een unieke kans omdat
ze over een unique selling proposition beschikten.
Impact

Het stagebedrijf beschikt over een uniek product.

Ik zocht een redactiestage bij een Engelstalige uitgever. Dit
Europa. Er is er nog eentje in Rome ook.

Conclusies

was een van de weinige die bestaan op het vasteland in

Soortgelijk onderzoek wordt bijna niet gedaan in België.

België.

Aanbevelingen

Het (toenmalige) gebrek aan kwalitatieve digitale agencies in

Voor enkele respondenten was het logisch dat ze voor een buitenlandse stage kozen gezien hun opleiding.
Ik vond het een logische fase in een taal-georiënteerde
opleiding.
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een ander land opsnuiven en het verschil met België ervaren.

Inhoud

Een groot aantal respondenten wilde de (bedrijfs)cultuur in

Afstand nemen van de Belgische kijk op bepaalde zaken.

snuiven.

een stage in het buitenland te kiezen.

Stage

Enkele respondenten hadden ook heel specifieke redenen om voor

Methodologie

Voor de ervaring, de mogelijkheid om een andere cultuur op te

Werken met walvissen in het wild.

te krijgen.

Impact

De mogelijkheid om verblijfstitel en werkvergunning in de EU

Conclusies
Aanbevelingen
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Wat de criteria betreft, konden de respondenten aangeven waarom

Inhoud

2.2.2. Criteria van de respondenten en
de geïnterviewden
ze een bepaalde stageplaats kozen. De respondenten hadden de
keuze tussen verschillende criteria.

stageplaats.
• Het stageaanbod.
• De reputatie van de gastorganisatie.

Methodologie

• De goede samenwerking tussen mijn thuisinstelling en de

• De stagebegeleiding door de gastorganisatie.
• De beschikbare faciliteiten voor studenten.
• De werktaal aan de gastinstelling.

Stage

• De feedback van voorgangers.

• De stad en de cultuur.
• Het sociale leven.

De respondenten konden maximaal 3 mogelijkheden aanduiden. 42%

Impact

• Andere.

van alle respondenten verwees naar het stageaanbod en 43% naar
de stad en de cultuur. Voor 28% speelde de reputatie van de gast
de werktaal aan de gastinstelling.
De goede samenwerking tussen de thuisinstelling en de stageplaats

Conclusies

organisatie een belangrijke rol en voor iets meer dan een kwart (26%)

was een belangrijk criterium voor een vijfde van de respondenten
door de gastorganisatie, maar ook de feedback van voorgangers een
criterium. 12% vond dat het sociale leven een criterium was en 7%
gaf andere criteria aan.

Aanbevelingen

(19%), en voor 15% van de respondenten waren de stagebegeleiding

Wat de andere criteria15 betreft, komen een hele reeks opmerkingen
terug die al eerder werden aangegeven, zoals de aanwezigheid van
een vriend of familie, of soms het land waar de respondenten stage
wilden lopen. Toch valt het op dat veel respondenten geen criteria
konden stellen, maar tevreden moesten zijn met het bedrijf dat hen
15

Alle commentaren in verband met andere criteria
zijn terug te vinden in bijlage 5.2.

wilde aannemen, ondanks het feit dat ze bij heel wat bedrijven
hadden gesolliciteerd.
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Figuur 7:
Criteria impactenquête en vragenlijst teruggekeerden
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gesprekken en eenmaal een positieve feedback uit
voortgevloeid. Dit was dus geen eenvoudige opgave.

Positief antwoord op mijn vraag om er stage te mogen lopen.

stage te lopen.

Stage

Het was het enige labo dat geantwoord had op mijn mail om

Methodologie

Geaccepteerd worden voor de stageplaats.

Inhoud

Ik heb ± 50 sollicitaties gedaan, en daar zijn maar twee

Daarnaast zijn er ook respondenten die wijzen op de reputatie van de

De reputatie van de prof waarbij ik stage ging lopen en zijn

Impact

professor of het lab of het onderwerp van de thesis.

kennis in mijn onderzoeksgebied.

Conclusies

Expertise in het onderwerp van mijn thesis.

Eén student verwijst naar de nabijheid van openbaar vervoer.

openbaar vervoer.
Wanneer men de vergelijking maakt tussen de resultaten van de impact

Aanbevelingen

De ligging van het bedrijf, gemakkelijk bereikbaar met het

enquête en deze van de enquête onmiddellijk na de terugkeer, dan valt
het op dat de percentages veel hoger liggen bij de enquête van de
terugkeerders. Dit is niet verwonderlijk omdat de respondenten niet
beperkt waren in het aantal criteria. Verder valt het op dat onmiddellijk
na de terugkeer het stageaanbod veruit het belangrijkste criterium was.
Ook het sociale leven en de faciliteiten voor studenten leken veel belangrijker, terwijl dat niet het geval was voor de feedback van de voorgangers.
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Wat de criteria voor de stageplaats betreft, zijn er ook overeenkomsten tussen wat doorslaggevend was voor de respondenten en wat
geïnterviewden vooral het stageaanbod belangrijk. Sander was heel
gemotiveerd om een stage te lopen bij een brouwerij in Polen omdat

Inhoud

doorslaggevend was voor de geïnterviewden. Zo was voor een aantal

hij actief werd betrokken bij de opdracht ‘de optimalisatie van de

Tim koos voor een stage in Liverpool waar de focus lag op interne
geneeskunde (gastro-enterologie, endocrinologie, hepatologie,
uro-nefrologie …), maar waar ook de manier van werken in de dieren-

Methodologie

nagisting op fles’ en hij daar ook zijn eindverslag over kon maken.

kliniek verschilde van die aan de Universiteit Gent.

kwaliteit en de reputatie van de instelling, maar vooral omdat de

Stage

Thomas koos voor University College London, niet alleen voor de
stage hem in staat stelde op akoestische wijze de biodiversiteit van
een gebied in kaart te helpen brengen om zo de biodiversiteit te
beschermen of te verbeteren.

doorbrengen, daarna kon hij vier maanden veldwerk verrichten in een

Impact

De eerste twee maanden van het project zou hij aan de UCLondon
natuurpark in Nepal. Het project werd afgesloten met nog eens twee
maanden aan UCLondon om er alle verzamelde materiaal te analyseren en een eindrapport op te stellen.
Ook de stad en de cultuur waren belangrijk voor de geïnterviewden.
Zoals we hierboven zagen, wilde een aantal geïnterviewden mensen in

Conclusies

Figuur 8:
Thomas Luypaert
tijdens zijn soundscape
stage in Nepal

een ander land leren kennen. Vaak zijn cultuur en bedrijfscultuur
zijn stage in Denemarken aan te vatten, was dat de Deense cultuur
en de Deense manier van leven hem sterk aanspraken. Hij heeft een
duidelijke interesse voor de noordelijke Scandinavische architectuur
en zocht er dan ook naar een befaamd architectenbureau.

Aanbevelingen

verstrengeld. Een van de hoofdredenen waarom Matthias ervoor koos

Vooral bij (afgestudeerde) masterstudenten speelde de reputatie van
de gastorganisatie een belangrijke rol, zoals we ook hierboven al
merkten.
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Zo stelde Senne, die zijn stage liep aan het Max Planckinstituut in

Het is een bijzondere wetenschappelijke uitdaging om een

Inhoud

Duitsland:

stage te kunnen lopen aan dit befaamde instituut met als
kerncompetentie polymeerchemie, en dus niet de biomedi-

Ook de taal van de gastinstelling of het land was een belangrijk
criterium voor enkele geïnterviewden. Het is vrij evident dat dit het
geval was voor de studenten of afgestudeerden die een taalopleiding
hadden gevolgd. Suzanna wilde een stage lopen in een vertaalbureau
waar Engels de voertaal was en vond zo een bedrijf in Stirling (Schotland). Ook Tessa liep haar stage als teaching assistant in Nailsea

Stage

Figuur 9:
Icefjord Center - ontwerp
van Dorte Mandrup
Arkitekter waar Matthias
Decleer tijdens zijn stage
aan kon meewerken

Methodologie

sche wetenschappen.

nabij Bristol. Piet wilde zijn stage doen in een Engelstalige instelling
omdat hij vlot Engels praat. Om te kunnen doordringen tot de provond hij. Ook voor de Italiaanse Marta was de taal van de gastinstelling belangrijk. Zij wilde een bedrijf met Engels als voertaal omdat ze

Impact

bleemjongeren waarmee je werkt, moet je de taal goed beheersen

het Nederlands onvoldoende beheerste om er commercieel in te
communiceren. De taal van het gastland was eveneens belangrijk
ke kenmerken van de Franse Rechtsspraak te leren kennen, maar
vooral om vlot in het Frans te kunnen communiceren en werken.
Pascale liep haar stage Voeding- en Dieetkunde in Portugal omdat ze

Conclusies

voor Shana. Zij liep haar stage in Frankrijk, niet alleen om de specifie-

vroeger die taal had gestudeerd.

tussen de thuisinstelling en de stageplaats een belangrijk criterium.
Romy vertelde dat de internationaliseringsverantwoordelijken van
haar thuis- en gastinstelling een samenwerking opbouwden binnen

Aanbevelingen

Vooral voor de hogeschoolstudenten was de goede samenwerking

een Europees netwerk voor het vinden van buitenlandse stages. Dat
was voor haar een geruststelling, op het vlak van stageaanbod én
van de begeleiding tijdens de stage.
De stagebegeleiding door de gastorganisatie was dan weer
belangrijk voor alle studenten Geneeskunde en Diergeneeskunde. De
geïnterviewden gaven aan dat dit de beste manier is om specifieke
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professionele vaardigheden als toekomstige dokter te oefenen:
opvolgen en begeleiden tijdens hun revalidatieproces.

Inhoud

patiënten ontmoeten, diagnoses maken, patiënten behandelen,

De feedback van voorgangers tijdens informatiedagen bleek vooral voor
hogeschoolstudenten een criterium. Amper één geïnterviewde student

Motivatie en criteria volgens de verschillende variabelen
Wanneer men de motivatie en criteria van de respondenten van de
professionele opleidingen (graduaat, professionele bachelor, banaba)

Methodologie

beschouwde het sociale leven in het gastland als een criterium.

vergelijkt met die van de academische opleidingen (academische
enkele opvallende verschillen vast. Er werd voor gekozen dat onderscheid te maken eerder dan het onderscheid tussen hogescholen en

Stage

bachelor, academische master, manama, doctoraat), dan stelt men

universiteiten, omdat een groot aantal respondenten mobiel was vóór
de integratie van de hogeschoolopleidingen van het lange type in de
te houden met het feit dat de meeste stagedeelnemers die een
professionele opleiding volgen meestal jonger zijn dan de deelnemers

Impact

universiteiten (academiejaar 2013/2014). Men dient daarbij rekening

die een academische opleiding volgen (er zijn bijna geen deelnemers
van academische bachelorprogramma’s). Er werd geen rekening
opleiding die de deelnemers volgden op het moment van de stage.
Zo is het verwerven van sociale vaardigheden veel belangrijker voor

Conclusies

gehouden met het uiteindelijk bereikte diploma, maar wel met de

studenten in professionele opleidingen dan voor studenten van de
sionele opleidingen deel aan de mobiliteit om in het buitenland te
wonen en er nieuwe mensen te ontmoeten. Het stageaanbod is voor
hen veel belangrijker dan voor studenten of afgestudeerden uit de
academische opleidingen. Ook de feedback van de voorgangers en

Aanbevelingen

academische opleidingen. Ook nemen meer studenten uit de profes-

de ondersteuning bij het vinden van accommodatie zijn belangrijker
voor studenten uit professionele opleidingen.
De mogelijkheid om een Europese beurs te verkrijgen was dan weer
veel belangrijker voor respondenten van de academische opleidingen
(62%) dan voor degenen uit de professionele opleidingen (45%). Ook
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de reputatie van de gastorganisatie en de werktaal zijn belangrijker
Inhoud

voor studenten van academische opleidingen.

Om sociale vaardigheden beter te
ontwikkelen, zoals zich kunnen aanpassen,
problemen oplossen, nieuwsgierig zijn, enz.

Methodologie

Figuur 10: Verschillen in motivatie van stagiairs uit professionele
en academische opleidingen
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Hoe langer de studenten in het buitenland verblijven, hoe belangrijker
gastinstelling, de reputatie van de gastorganisatie, het stage-aanbod en de stad en cultuur van de gastorganisatie vinden.

Inhoud

ze de stagebegeleiding door de gastorganisatie, de werktaal aan de

De grootste verschillen stelt men vast tussen pas afgestudeerden en
Europese beurs te verkrijgen heel belangrijk (82% t.o.v. 47% voor
studenten). Dat wordt door een respondente bevestigd in de enquête.
Toen ik in het laatste jaar Ergotherapie zat, verhuisde mijn

Methodologie

studenten. Voor pas afgestudeerden is de mogelijkheid om een

vriend naar Oostenrijk voor zijn job. Via het Erasmus+-prowaar mijn vriend woonde. Naast de financiële steun, die als
pas afgestudeerde meer dan welkom was, leerde ik de taal en

Stage

gramma kon ik een stage vinden in een ziekenhuis in de stad

cultuur heel snel kennen door de stage.
Eline (28), Gent
Impact

Het belang van een studiebeurs werd ook door verschillende
afgestudeerden benadrukt tijdens de interviews. Sommigen kregen
de kans om de studiebeurs nog aan te vullen met een vergoeding van

Dankzij ELSA, de European Law Students’ Association,16 vond Shana
gemakkelijk een stageplaats. De ELSA heeft namelijk een speciaal

Conclusies

het stagebedrijf.

Student Trainee Exchange Program (STEP) dat mogelijkheden biedt
moest solliciteren voor een stage in het buitenland bij ELSA 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

Aanbevelingen

voor werkervaring in de juridische sector in het buitenland. Shana

werd ze geselecteerd. ELSA zorgt ervoor dat alle (afgestudeerde)
studenten een financiële vergoeding krijgen om te voorkomen dat
studenten die hun studie hebben afgerond door bedrijven worden
uitgebuit. Een vergoeding voor stagiairs is zelfs wettelijk verplicht in
Frankrijk. Het advocatenkantoor betaalde haar een vergoeding van
€ 500 per maand.
16

https://step.elsa.org/
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Een afgestudeerde van de lerarenopleiding kreeg van de school waar
kosten.

Inhoud

ze als teaching assistant werkte een vergoeding voor haar transport-

Sociale vaardigheden beter ontwikkelen – zoals je kunnen aanpassen,
nieuwsgierig zijn, problemen oplossen – is belangrijk voor 62% van de
groep is jonger en heeft dus ook minder sociale vaardigheden
verworven.

Methodologie

studenten, tegenover maar 31% van de afgestudeerden. De eerste

Stage

Figuur 11: Verschillende criteria voor keuze van de stageplaats
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Ook nam 55% van de studenten en maar 40% van de afgestudeerden
Ervaring opdoen met verschillende praktijken op de werkvloer is dan
weer belangrijk voor 58% van de afgestudeerden en 47% van de

Inhoud

deel om in het buitenland te wonen en nieuwe mensen te ontmoeten.

studenten. Heel wat afgestudeerden namen ook deel aan de mobiliteit
om hun kansen op de arbeidsmarkt in België (46%) of in het buitenland
Ook het uitbouwen van een persoonlijk en professioneel netwerk is
belangrijker voor afgestudeerden (35%) dan voor studenten (26%). De
kwaliteit van de gastinstelling in het buitenland (38%) en een geschikte
duurtijd van de stage (43%) zijn meer doorslaggevende motieven voor

Methodologie

(35%) te verhogen. Bij de studenten is dat respectievelijk 27% en 22%.

studenten dan voor afgestudeerden (respectievelijk 25% en 30%).

aan de goede afstemming tussen de buitenlandse stage met het

Stage

Het spreekt bijna vanzelf dat weinig afgestudeerden belang hechten
curriculum van hun thuisorganisatie. De stage gebeurt bij de meesten
namelijk niet langer in het kader van hun opleiding. 6% van de
ten. Tot slot vindt maar 1% van de afgestudeerden het nodig om
ondersteuning te krijgen bij het vinden van accommodatie tegenover

Impact

afgestudeerden hecht er belang aan tegenover 34% van de studen-

10% van de studenten.

aanzienlijke verschillen tussen afgestudeerden en studenten. Zo spelen
het stageaanbod, de goede samenwerking tussen de thuisinstelling en
de stageplaats en de feedback van voorgangers een veel grotere rol bij

Conclusies

Wat de criteria voor de keuze van de stageplaats betreft, zijn er ook

de studenten dan bij de afgestudeerden. De stad en de cultuur, de
dan weer veel belangrijker voor de afgestudeerden. Daarbij mag men
niet vergeten dat meer dan twee derde (68%) van de pas afgestudeerden langer dan 4 maanden in het buitenland verbleef.

Aanbevelingen

reputatie van de gastinstelling en de werktaal aan de gastinstelling zijn

Dat wordt bevestigd door de vaststelling dat hoe langer de duur van de
stage, hoe belangrijker het verkrijgen van een beurs, de stad en de cultuur,
de reputatie van de gastinstelling en de kwaliteit ervan zijn. Vooral
studenten of afgestudeerden die een stage liepen van meer dan vier
maanden hoopten hierdoor hun kansen op de arbeidsmarkt in België en in
het buitenland te verhogen. Hoe langer de respondenten in het buitenland
verblijven, hoe belangrijker ze de werktaal aan de gastinstelling vinden.
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Figuur 12: Vergelijking van de verschillende motieven en criteria
volgens de duur van het verblijf
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Het is begrijpelijk dat de studenten en afgestudeerden niet meer dan
ze niet leuk of aangenaam vinden. Ook de kwaliteit van de gastorganisatie en de reputatie ervan en de taal die er gesproken wordt, zijn

Inhoud

vier maanden (sommigen een heel jaar) in een stad wil verblijven die

belangrijker voor een lang dan voor een kort verblijf.

sproken als tussen professionele en academische opleidingen of tussen
studenten en afgestudeerden. Toch is de mogelijkheid van een Europese
beurs belangrijker voor vrouwen (56%) dan voor mannen (49%). Er zijn
ook meer vrouwen (37%) dan mannen (27%) mobiel om een vreemde taal

Methodologie

Ook zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Die zijn niet zo uitge-

te leren of het gebruik ervan te verbeteren. De werktaal aan de gastin(22%). Vrouwen zijn trouwens sterk oververtegenwoordigd in taalopleidingen in Vlaanderen.17 Bij mannen zijn het stageaanbod (48%), de

Stage

stelling is dan ook belangrijker voor vrouwen (29%) dan voor mannen

reputatie van de gastinstelling (32%) en de sociale activiteiten (16%)
belangrijker dan bij vrouwen (respectievelijk 39%, 26% en 10%).

redenen. Zo zegt 78% van diegenen die naar Frankrijk gingen dat ze

Impact

Studenten en afgestudeerden kiezen hun gastland om verschillende
die bestemming kozen om een vreemde taal te leren of het gebruik
ervan te verbeteren. Dat is maar voor 2% het geval van diegenen die
Frankrijk gingen (58%) deden dat om hun sociale vaardigheid te
verbeteren. De respondenten trokken vooral naar Nederland om
ervaring op te doen met verschillende praktijken op de werkvloer

Conclusies

naar Nederland gingen. Veel afgestudeerden en studenten die naar

(60%). 65% van diegenen die naar Spanje vertrokken, deden dat om in
was het feit dat ze een Europese beurs konden aanvragen een bijkomende reden. 55% van de respondenten die voor het Verenigd Koninkrijk kozen, deed dat om in het buitenland te wonen en nieuwe mensen
te ontmoeten. Voor 59% van diegenen die naar Duitsland gingen, was

Aanbevelingen

het buitenland te wonen en nieuwe mensen te ontmoeten. Voor 66%

de mogelijkheid om een Europese beurs te krijgen doorslaggevend.
De belangrijkste criteria voor de respondenten die naar Duitsland
gingen, waren de stad en de cultuur (48%) en het stageaanbod
(43%). Wie naar Spanje vertrok, voelde zich vooral aangetrokken tot
17

https://www.vlaanderen.be/publicaties/
hoger-onderwijs-in-cijfers

de stad en de cultuur (62%). Voor Frankrijk wogen vooral het stageaanbod door, naast de stad en de cultuur (42%), én de werktaal
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(41%). Voor Nederland was het stageaanbod doorslaggevend (49%)
de cultuur (41%) en de werktaal (40%).

Inhoud

en voor het Verenigd Koninkrijk het stageaanbod (44%), de stad en

Tot slot zijn er ook verschillen qua motieven per studiegebied.
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Figuur 13: Voornaamste motieven per studiegebied (50% of meer)
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77% van de respondenten uit het studiegebied Onderwijs18 nam deel
ontmoeten, en om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het voornaamste criterium daarbij was het stageaanbod. Voor 55% van de

Inhoud

aan de mobiliteit om in het buitenland te wonen en nieuwe mensen te

respondenten uit het studiegebied Kunst en Geesteswetenschappen
was het voornaamste motief ervaring opdoen met verschillende
stad en de cultuur. De respondenten van Sociale wetenschappen en
Journalistiek namen vooral deel aan de mobiliteit om in het buitenland te wonen en nieuwe mensen te ontmoeten (57%), en om ervaring
op te doen met verschillende praktijken op de werkvloer (50%).

Methodologie

praktijken op de werkvloer; het belangrijkste criterium (63%) was de

Evenveel respondenten uit dat studiegebied vonden de stad en de

De studenten uit Bedrijfskunde en Rechten vonden vooral het ontwik-

Stage

cultuur het voornaamste criterium.

kelen van sociale vaardigheden (52%) en een vreemde taal leren of
het gebruik ervan te verbeteren (50%) belangrijke motieven. Hun

59% van de respondenten uit het studiegebied Natuurwetenschap-

Impact

criteria waren de stad en de cultuur (54%) en het stageaanbod (50%).

pen, Wiskunde en Statistiek (68%) ging naar het buitenland op stage
om sociale vaardigheden beter te ontwikkelen, zoals je kunnen
wilden ze ook ervaring opdoen met verschillende praktijken op de
werkvloer, en in het buitenland wonen en nieuwe mensen ontmoeten
(51%). Voor die respondenten was de kwaliteit van de gastinstelling in

Conclusies

aanpassen, problemen oplossen en nieuwsgierig zijn. Daarnaast

het buitenland (55%) heel belangrijk.

verbeteren, 71% wilde in het buitenland wonen en nieuwe mensen
ontmoeten. Het voornaamste criterium voor die respondenten was
het stageaanbod.

Aanbevelingen

De meeste respondenten ICT (74%) wilden hun sociale vaardigheden

59% van de respondenten Ingenieurswetenschappen, Productie en
Bouw liep een buitenlandse stage om ervaring op te doen met
verschillende praktijken op de werkvloer, 57% om zijn of haar sociale
18

Bij Onderwijs waren er slechts 13 respondenten.
De percentages voor dit studiegebied moeten
dus met de nodige omzichtigheid worden
gehanteerd.

vaardigheden te verbeteren. Ook de kwaliteit van de gastinstelling in
het buitenland is belangrijk voor bijna de helft van deze respondenten
(47%).
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57% van de studenten van Landbouw, Bosbouw, Visserij en Diergeten, 54% wilde zijn of haar sociale vaardigheden ontwikkelen en bijna
de helft (49%) vond de duurtijd van de stage geschikt.

Inhoud

neeskunde wilde in het buitenland wonen en nieuwe mensen ontmoe-

De meeste respondenten Gezondheid en Welzijn (70%) hoopten hun
met verschillende praktijken op de werkvloer en 55% wilde in het
buitenland wonen en nieuwe mensen ontmoeten.
Bijna de helft van de respondenten uit het studiegebied Diensten

Methodologie

sociale vaardigheden te verbeteren, 58% hoopte ervaring op te doen

ging naar het buitenland om een vreemde taal te leren of het
ontwikkelen.

Stage

gebruik ervan te verbeteren, 51% om sociale vaardigheden beter te

Hoewel de meeste respondenten aangaven dat de mogelijkheid om
een Europese beurs te krijgen een bijkomende reden was, verschillen
respondenten uit Kunst en Geesteswetenschappen, 63% uit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Statistiek, 62% uit Onderwijs, 57% uit

Impact

de percentages per studiegebied aanzienlijk. Zo stelde 74% van de

Sociale wetenschappen en 50% uit Gezondheid en Welzijn dat de
beurs een belangrijke reden was. Voor de andere studiegebieden

Wat de motieven en criteria over de jaren heen betreft, stelt men vast
dat de motivatie om een vreemde taal te leren afneemt. In de periode

Conclusies

waren er minder dan 50% die dat een belangrijke reden vond.

2007-2015 gaf 36% dit als motief op, terwijl dat maar 30% was in
België te verbeteren is verminderd van 32% naar 26%. Het motief om
ervaring op te doen met verschillende praktijken op de werkvloer is
wel belangrijker geworden: van 42% in de periode 2007-2015 naar
52% in 2019-2020. Hetzelfde geldt voor het motief om een persoon-

Aanbevelingen

2019-2020. Ook de motivatie om de kansen op de arbeidsmarkt in

lijk en professioneel netwerk uit te bouwen: van 22% in de eerste
periode naar 30% in 2019-2020. De mogelijkheid om een Europese
beurs te krijgen is ook in de loop van de jaren belangrijker geworden,
namelijk van 43% in 2007-2015 naar 58% in 2019-2020.
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2.3.1. Erkenning van de stage
12% deed een stage voor pas afgestudeerden en voor 6% was het
een vrijwillige stage. 82% van de respondenten geeft aan dat de
stage volledig werd erkend en bij 1% werd ze gedeeltelijk erkend. Bij
amper 1% werd de stage niet erkend. De anderen kunnen het zich

Methodologie

Bij 82% van de respondenten zat de stage ingebed in het curriculum,

Inhoud

2.3. Erkenning en evaluatie
van de stage

niet herinneren.

stage liepen tijdens hun opleiding die stage ingebed zat in het curricu-

Stage

Het is niet te verwonderen dat voor 97% van de studenten die een
lum; bij 3% van die studenten ging het om een vrijwillige stage die los
stond van het behalen van hun diploma. Bijna alle studenten (98%)
behaalden ook hun diploma, maar 2% (12 studenten) zette de studie
stopzetten van de studie en de stage, aangezien alle studenten behalve
één (die het zich niet herinnert) vermelden dat de stage volledig werd
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voortijdig stop. Er bestaat waarschijnlijk geen verband tussen het

erkend. Vijf studenten gaven wel aan dat ze nog altijd studeerden, wat
er dus eerder op wijst dat ze van studierichting veranderd zijn.

liepen werd deze vermeld op het diplomasupplement.

Conclusies

Bij alle geïnterviewden die tijdens hun opleiding een SMP-stage

16% deed een stage na het afstuderen: 12% liep een stage voor pas
derlijk dat bij 44% van de pas afgestudeerden de stage volledig en
bij 2% gedeeltelijk werd erkend. 44% weet het niet meer en slechts
bij 11% werd de stage helemaal niet erkend.

Aanbevelingen

afgestudeerden en 4% een vrijwillige stage. Het is veeleer verwon-

De afgestudeerden van wie de stage erkend werd, zijn waarschijnlijk
studenten die een bijkomende studie deden (manama, banaba,
schakeljaar, doctoraat) of die in het kader van hun opleiding een
stage moeten volgen om erkend te worden door bijvoorbeeld de Orde
van Architecten, of om te kunnen opgenomen worden op het tableau
van de advocaten.
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Twee geïnterviewden waren in dat geval. Matthias deed 8 maanden stage
ten. Shana diende een aanvraag in om haar stage in Frankrijk geheel of
gedeeltelijk te laten meetellen voor haar stage bij de Balie in Antwerpen.

Inhoud

in Denemarken waarvan er 6 werden erkend door de Orde van Architec-

Op het ogenblik van het interview had zij nog geen antwoord gekregen.

Voor de evaluatie van de stage baseerden de meeste instellingen zich
op het eindrapport van de stage (40%), maar ook op het stagecerti-

Methodologie

2.3.2. Evaluatie van de stage

ficaat (16%), een interview met de stagiair(e) en de mentor van de
Bij ‘overige’ zijn er een aantal respondenten die erop wijzen dat hun
stage niet geëvalueerd (soms wel erkend) werd omdat ze de stage

Stage

stage (19%), een interview met de stagiair(e) (1%) en overige (20%).

liepen na het afstuderen.

een combinatie van elementen:

Impact

Een groot aantal studenten geeft aan dat de evaluatie bestond uit

Eindrapport, evaluatie door stageplaats en presentatie.

hun thesis die vaak gekoppeld was aan de stage. Soms ging dat
gepaard met de verdediging van de thesis of een beoordeling door de
stagebegeleider:

Een rapport van mij, mijn stageplaats en mijn thesis en
wetenschappelijke data.

Aanbevelingen

Thesis over stage en beoordeling door de stagebegeleider.

Conclusies

Sommige respondenten (10%) die ‘overige’ invulden, verwezen naar

Een stageverslag wordt ook vaak vernoemd.
Stageverslag; rapport van mij en stageplaats + beoordelingen
verschillende disciplines.
In sommige gevallen is de evaluatie gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek dat gebeurde tijdens de stage.
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Deze stage vond plaats in het kader van mijn doctoraat en
onderzoek en de nieuw bijgeleerde technieken.

Inhoud

werd beoordeeld op de kwaliteit van het uitgevoerde

Anderen vermelden nog:

Stagebeoordelingsformulier.

Methodologie

Op de taken die ik gemaakt heb tijdens mijn stage.

Het meest eigenaardige criterium voor het evalueren van de stage
werd gehanteerd door de Orde van Architecten:
Stage

Op de vergoeding die ik ontving. Niet op de inhoud, noch de
opgedane kennis op mijn werkplek.
Enkele studenten wijzen erop dat ze wegens de coronacrisis hun

Enkel mijn stage in België werd beoordeeld, omdat
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Erasmus+-stage niet hebben kunnen afmaken.

[de Erasmus+-stage] ook sneller afgebroken is door
COVID-19. Wel heb ik ervaringen en data gebruikt van

Stage niet kunnen afmaken wegens corona.

Conclusies

Nederland die gequoteerd werden.

Ook bij de geïnterviewden viel het op dat evaluatie vaak bestond uit

Inge had op het einde van haar vier maanden stage een evaluatiegesprek met het hoofd van het Creatief Bureau in Berlijn waar ze haar
stage deed. Ze kreeg ook een aanbod om er te werken. Toen ze

Figuur 14:
Afbeelding uit het
stageverslag van Inge Van
Ginderachter
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een combinatie van onderdelen.

eenmaal terug op Sint-Lucas was, moest ze rapporteren aan haar
docenten over haar stage op basis van het vermelde stageverslag.
Ze moest ook een voorstelling geven aan haar medestudenten over
wat ze tijdens de stage had geleerd en de manier waarop ze haar
professionele competenties had gebruikt en verbeterd.
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Tim liep 13 weken stage aan de dierenkliniek van de universiteit van
individuele evaluatie was bijzonder belangrijk, want als die negatief
of onvoldoende was, moest hij de stageweek overdoen. De resultaten

Inhoud

Liverpool. Daar werden de stagiairs iedere week geëvalueerd. De

van de evaluatie werden per e-mail naar de stagiairs verstuurd. Op
die manier konden ze ook verzonden worden naar de professoren en/
ook gebaseerd op alle weekevaluaties en werd ook doorgestuurd naar
de UGent. Die eindevaluatie was van groot belang, omdat ze duidelijk
bijdraagt tot de kansen van afgestudeerde dierenartsen om een
doctoraat te doen of deel te nemen aan internships of residencies.

Ierland. Hij had drie stagementoren: de mentor aan de Sociale School
van UCLL in Leuven, de mentor van het youth centre SHY die hem

Stage

Piet deed tijdens zijn graduaat een stage bij een jeugdcentrum in

Methodologie

of specialisten aan de Universiteit Gent. De eindevaluatie was dan

tijdens zijn stage ter plaatste echt begeleidde, en een mentor aan de
Ierse hogeschool WIT (Waterford Institute of Technology, partner van
opdrachten moest uitvoeren. De eindevaluatie, goed voor 30 ECTS,
was gebaseerd op de evaluaties van die drie mentoren.

Impact

UCLL) met wie hij praktisch geen contact had, maar voor wie hij toch

Conclusies
Aanbevelingen
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2.4. Problemen i.v.m. de stage
Inhoud

2.4.1. Info over de stages
Verschillende geïnterviewden wezen erop dat ze weinig of geen
moesten dit meestal zelf uitzoeken. Bij het invullen van de
documenten en het duidelijk maken van de procedure was er
bovendien vaak weinig medewerking van de thuisinstellingen.

Methodologie

informatie kregen over de stages voor pas afgestudeerden. Zij

Ik heb een fantastische tijd doorgebracht tijdens mijn
universiteit, die niet erg op de hoogte bleek van de

Stage

buitenlandse stage. Er was echter weinig steun vanuit mijn
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
Graag vertel ik meer over mijn ervaring via telefoon.
Séverine (29), Antwerpen

coördinator van haar universiteit over de mogelijkheid om een
Erasmus+-stage te doen voor pas afgestudeerden; ze vond alle
informatie zelf. Dankzij ELSA, de European Law Students’ Association

Conclusies

Ook Shana, kreeg weinig of geen informatie van de internationale

Impact

(naar het buitenland gaan, stages doen, beurzen ...).

vond ze gemakkelijk een stageplaats, aangezien de organisatie een
mogelijkheden biedt voor werkervaring in de juridische sector in het
buitenland. Ze moest solliciteren voor een stage in het buitenland bij
ELSA door een aanmeldingsformulier in te vullen waarin ze haar
motivatie en de redenen om stage te lopen in het buitenland moest

Aanbevelingen

speciaal Student Trainee Exchange Program (STEP) heeft dat

toelichten.
Diegenen die wel werden doorverwezen naar de Vlaamse
Universiteiten en Hogescholen Raad stelden dat alles vlot verliep.
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Problemen die te maken hebben met de inhoud van de stage,

Inhoud

2.4.2. Inhoud van de stage en Learning
Agreement
kwamen vooral tijdens de individuele gesprekken en in de
over een stage die niet aan hun verwachtingen voldeed.
Josip liep in zijn derde professionele bachelor ICT Application
Development een stage bij Cegeka Romania. Er werd een Learning

Methodologie

commentaren in de impactenquête aan bod. Drie studenten klaagden

Agreement (LA) opgesteld waarin werd afgesproken dat hij op een
IT- project zou kunnen werken binnen een team van andere
stageovereenkomst, maar de concrete beschrijving van de

Stage

medewerkers van het bedrijf. Het LA was dan wel de basis voor de
stageopdracht stond niet in het LA. Bij zijn aankomst in Roemenië
werd hij niet in een team ingeschakeld en kreeg hij een IT-project of
eerder een IT-opdracht, die zo gemakkelijk was dat hij die op één
dus geen idee van het niveau van de student. Josip nam daarom
contact op met de mentor aan PXL Hasselt. Die heeft samen met de

Impact

week kon afwerken tot verbazing van zijn lokale begeleider. Die had

dienst internationalisering onmiddellijk naar een mogelijke oplossing
gezocht. Binnen de week was er een docent van PXL in Boekarest om
hij zou kunnen uitvoeren tijdens zijn stage. Zo werd beslist dat hij een
complexere opdracht kreeg rond het aanmaken van een interfaceapplicatie. Hij apprecieerde het enorm dat de hogeschool zo snel

Conclusies

samen met de promotor in het bedrijf na te gaan welke opdrachten

ingreep en hij op die manier toch nog een succesvolle stage kon

Soms is er ook gebrek aan begeleiding.
Ik voelde mij bij de kleine start-up in Amsterdam alleen op een

Aanbevelingen

lopen.

eiland (letterlijk zelfs) en miste een groter team en begeleiding
om me heen.
Karen (23)
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Lucy liep tijdens haar professionele bachelor Chemie een stage van 4
(SAMK) in Pori (Finland). Haar LA was heel vaag. Bovendien was in de
gastinstelling niet voldoende apparatuur aanwezig voor haar

Inhoud

maanden in een lab van Satakunta University of Applied Sciences

onderzoek.

stagementor ter plaatste. Er waren ook geen duidelijke
afspraken gemaakt over de inhoud van mijn stage en hoe die
zou bijdragen tot mijn professionele carrière als chemicus. Ik

Methodologie

Vóór de stageperiode had ik geen contact gehad met mijn

hoopte die informatie te krijgen bij mijn aankomst. Toen ik mij
onderzoeker bleek te zijn) wat ik graag zou doen tijdens mijn
stageperiode van vier maanden. Ze hadden geen project

Stage

op het lab aanmeldde, vroeg de mentor (die zelf geen

voorzien voor mijn stage en geen omkadering. Er was ook
geen team voorzien waarin ik aan een project kon werken.
bestaande was niet vervangen omdat men die opleiding
afbouwde.

de hogeschool. 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

Conclusies

Ze nam daarop onmiddellijk contact op met de verantwoordelijke op

Impact

Bovendien was er weinig moderne apparatuur aanwezig; de

handen genomen. Samen met haar Finse mentor heeft ze naar een
werken in het lab en onderzoek doen. Na één maand is een mentor
van de Vlaamse hogeschool langsgekomen, maar de invulling van
haar stage veranderde niet. Ze vindt dat ze louter door haar eigen
doortastendheid, initiatief en creativiteit van haar stage een succes

Aanbevelingen

oplossing gezocht door een project voor te stellen waarop ze kon

kon maken.
Ook Pascale had problemen met de inhoudelijke kant van haar stage,
hoewel er een stagementor was aangesteld binnen de hogeschool,
één binnen het ziekenhuis waar ze zou werken en één binnen de
hogeronderwijsinstelling in Lissabon. Volgens het LA moest ze elke
dag in het ziekenhuis aanwezig zijn en er klinisch werk verrichten.
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Uiteindelijk kwam daar niet veel van in huis en duurde het bijna tot op
werden. Gelukkig heeft ze zelf het initiatief genomen om veel
patiënten te zien met bepaalde afwijkingen zoals slik- en

Inhoud

het einde van de stage voor haar taken wat duidelijker omschreven

kauwproblemen, met voedingssondes en zelfs patiënten met
hersenafwijkingen. Ze nam ook deel aan consultaties van patiënten
die vele contacten wel makkelijker en stelde haar in staat beter
informatie in te winnen. Ze is ook aan de slag gegaan met data over
voedings- en dieetproblemen van verschillende soorten patiënten. Op
basis daarvan stelde ze een rapport op waarin ze probeerde

Methodologie

als observator. Het feit dat ze heel vlot Portugees spreekt, maakte

verbanden te leggen tussen de ziektes van patiënten en hun
en onderzoek gedaan dat resulteerde in een degelijke studie die de
verantwoordelijke professor zou hebben gebruikt voor een presentatie

Stage

voedingsgewoontes. Ze heeft dus tijdens haar stage veel studiewerk

op een congres. Ze heeft echter geen feedback gekregen en ze weet
niet of de professor de gegevens ooit heeft gebruikt.
Impact

2.4.3. Evaluatie
In de enquête, maar ook tijdens de individuele gesprekken, geven
naar een puntensysteem niet altijd als rechtvaardig hebben ervaren.
Zo schrijft een van de studenten in de enquête:

Volgens het document dat ik had meegekregen, moesten ze
mij een letter (als score, red.) geven. Omdat ik ze 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. Dat werd door

Aanbevelingen

Het puntensysteem in Finland is anders dan in Vlaanderen.

Conclusies

enkele studenten aan dat ze de omzetting van een lettersysteem

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.

Het gebrek aan reactiviteit van de stageplaats stelt soms ook een
probleem.
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werkgever heeft nooit gereageerd op de aanvragen van mijn
stagementor. Ik ben daar met mijn stage gestopt wegens

Inhoud

Ik heb mijn stage op twee plaatsen gedaan. De eerste

geen werk (voor koffiezetten ga je niet op stage). De tweede
stageplaats heeft meteen contact opgenomen met de mentor

Soms is ook de student verantwoordelijk voor het mislopen van de
stage. Een geïnterviewde student professionele bachelor Sociaal

Methodologie

voor een evaluatie.

Werk wist duidelijk vooraf wat hij tijdens zijn stageperiode in Finland
stage, onder andere door bepaalde documenten in te vullen. Jammer
genoeg vergat hij een van die documenten, namelijk de tussentijdse

Stage

zou doen en hoe hij moest rapporteren over de activiteiten tijdens zijn

evaluatie, door te geven aan de Finse stagementor. Dat bracht bij de
tussentijdse evaluatie toch wel wat moeilijkheden mee. Het gevolg
eindevaluatie kon worden rechtgezet. Uiteindelijk kreeg de student
toch 12 op 20 voor zijn buitenlandse stage.

Sommige respondenten vertrokken naar landen waarvan ze de taal
niet spraken, zoals Hongarije en Finland. Vooral voor stagiairs actief

Conclusies

2.4.4. Taal

Impact

was een negatieve tussentijdse evaluatie, die gelukkig bij de

in Gezondheidszorg en Welzijn gaf dat problemen. Ze gingen ervan uit
zeiden enkele respondenten:
Er was soms minder patiëntencontact, onder meer door de
taalbarrière (Fins).

Aanbevelingen

dat iedereen er Engels praat, maar dat is vaak niet het geval. Zo

Drie weken mochten we consultaties en echo’s meevolgen die
volledig in het Hongaars waren. Bijna niemand (uitgezonderd
enkele artsen) sprak Engels.
Ook een geïnterviewde student Sociaal Werk die in Finland stage liep,
wees erop dat hij niet tot de jongeren kon doordringen omdat hij geen
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Fins kende en de jongeren waarmee hij werkte geen of onvoldoende

2.4.5. Praktische problemen
gesprekken.
Tessa, die een lerarenopleiding achter de rug had, deed een stage als
teaching assistant in Nailsea (Somerset, Verenigd Koninkrijk). Voor ze

Methodologie

Ook praktische problemen kwamen aan bod tijdens de individuele

Inhoud

Engels kenden.

naar Engeland vertrok, had ze via een website een kamer gehuurd en
kamer bijzonder weinig kwaliteitsvol en vuil was. Ze besloot een
andere kamer te zoeken. Die vond ze ook, maar ze moest dan wel

Stage

een deel van de huur al betaald. Toen ze aankwam, bleek dat de

iedere dag bijna drie uur reizen met het openbaar vervoer.

Erasmus+-stage in Nederland, in het bedrijf MvH Media: een online
marketingbureau. Dat was de periode van januari tot juni 2020, dus in

Impact

Aaron deed in het zesde semester van zijn bachelor in Kortrijk een

volle coronacrisis. In Nederland had hij voor zijn vertrek via Airbnb een
kamer gevonden in Dongen voor de duur van de stage. Toen hij er
al van tevoren de huur van twee maanden betaald, inclusief de
waarborg. Hij was dus jammer genoeg zijn geld kwijt. Via een vriend
van zijn ouders wist hij een kamer te vinden bij een Nederlandse

Conclusies

aankwam, bleek hij opgelicht te zijn: de kamer was er niet. Hij had wel

familie, die wel op een klein uur reizen van het bedrijf woonde. Dat

Josip, de enige geïnterviewde student die geen beurs had ontvangen
omdat het inkomen van zijn ouders te hoog was, had regelmatig
financiële problemen. Soms waren de overschrijvingen van zijn ouders

Aanbevelingen

verblijf was gelukkig een interessante ervaring.

wat te laat, wat dan wrijvingen gaf bij zijn huisbaas die niet op tijd
betaald werd. Aan de ene kant moest hij die dan overtuigen om nog
wat geduld met hem te hebben. Aan de andere moest hij zijn ouders,
die alles betaalden, soms wat (vriendelijk) aanmanen om op de tijd de
stortingen te doen en tegelijk proberen te vermijden dat er familiale
problemen ontstonden.
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Eén studente wees er in de enquête op dat ze dankzij het
waardoor haar praktische problemen waren verholpen.

Inhoud

EPOS-agentschap haar hulpmiddelen naar Finland kon meenemen,

Dankzij Epos kon ik mijn hulpmiddelen naar Finland brengen,
functioneren als elke andere student en de tijd van mijn leven
beleven.
S. Vander Massen, Kortrijk

Stage

2.4.6. COVID-19

Methodologie

kon ik de mobiliteitstraining vergoeden en kon ik als gevolg

18 respondenten en twee geïnterviewden geven expliciet aan dat zij
tijdens de coronacrisis stage liepen in het buitenland. Het waren
curriculum. 12 van hen moesten vroegtijdig terugkeren. De anderen
konden wel in het gastland blijven, maar moesten hun stage doen via

Impact

allemaal studenten die een stage deden die ingebed zat in het

telewerk. Ze vonden het vaak jammer dat ze op die manier niet echt
in contact kwamen met de cultuur van het land. Het is dan ook niet
dan het gemiddelde voor alle respondenten. Toch zouden de meesten
het nog aanraden om een buitenlandse stage te doen (maar niet nu!).

buitenlandse stage te doen. Ik heb er superveel van geleerd en
ben ook gegroeid als persoon. Helaas gooide corona roet in
het eten en ben ik vroegtijdig moeten terugkeren. Ik geloof dat
ik, als ik mijn stage wel had kunnen afwerken, nog meer aan

Aanbevelingen

Ik ben ongelofelijk blij dat ik de keuze heb gemaakt om een

Conclusies

verwonderlijk dat hun gemiddelde score voor de stage iets lager lag

de ervaring had gehad.
Amber
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COVID-19 is die helemaal anders gelopen dan gepland.
Slechts drie weken in Spanje was de lockdown toegepast.

Inhoud

Voor mij was de stage een toffe ervaring, maar door

Ik heb gelukkig mijn stage mogen verderzetten van thuis uit,
maar dat gaf me niet de kans om te genieten van mijn stage.
COVID-19 lijkt het me niet ideaal om te kiezen voor een
buitenlandse stage.
Kirsten (25), Eliksem

pandemie uitbrak, maar ik voelde mij op dat moment veiliger

Stage

Mijn hogeschool wilde dat ik vroegtijdig terugkeerde toen de

Methodologie

Ik zou nog altijd een stage aanraden, maar in deze tijd van de

in Zweden dan in België. Alleen de laatste stage in het laboratorium, dat onderzoeken doet rond respiratoire aandoeningen,
zelf die beslissing in samenspraak met mijn stagebegeleider
en moest daarom twee weken eerder dan voorzien terugkeren.

Impact

heb ik niet gedaan aangezien ik zelf risicopatiënt ben. Ik nam

Romy

terugkeer veel geld heeft verloren.

geld verloren.

Aaron, een internetmarketeer kon wel de hele stageperiode in

Aanbevelingen

De vroegtijdige terugkeer door COVID-19 en hierdoor veel

Conclusies

Eén student(e) wijst er wel op dat hij of zij door een vroegtijdige

Nederland blijven, maar hij deed een deel van de tijd telewerk. Hij was
blij dat hij deze periode kon doorbrengen bij een gastgezin. Tijdens
zijn studieperiode in de USA had hij grote eenzaamheid ervaren. 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’
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zijn ingang kan vinden binnen de Erasmus+-studie of -stageperiodes.
logeren, wel dat ze er terecht kunnen bij problemen of eenzaamheid.

Inhoud

Het is niet de bedoeling dat de studenten bij deze gastgezinnen

De vroegtijdige terugkeer van de meerderheid van de studenten had
geen impact op de erkenning van de stage. Amper één student weet
erkend. Ze hebben ook allemaal hun diploma behaald.

Methodologie

niet of de stage werd erkend. Bij al de anderen werd de stage volledig

Stage
Impact
Conclusies
Aanbevelingen
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Tim kreeg in het laatste jaar van zijn opleiding informatie over
mogelijkheden i.v.m. een stage in het buitenland. Tijdens die bijeen
komst kwamen ook studenten aan het woord die al een buitenlandse
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2.5.1. Info over en voorbereiding van de
stages

Inhoud

2.5. Goede ervaringen voor en
tijdens de stage

stage hadden gedaan. Tim besliste daarop ook zijn kandidatuur te
stellen voor een dergelijke stage. Als taalvoorbereiding volgde hij
Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Zo

Stage

onmiddellijk een cursus Algemeen Engels (voor gevorderden) aan het
kon hij aantonen 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 het verderzetten van zijn

Romy kreeg informatie in verband met buitenlandse Erasmus+-

Impact

specialisatiestudie en voor zijn verdere loopbaan als dierenarts.

stages op de hogeschool naar aanleiding van een informatiemiddag
(‘Pack your bag’), georganiseerd door de verantwoordelijke voor
aangeven van het land waar ze naartoe wilden. Romy gaf drie landen
op: Finland, Noorwegen en Zweden. Uiteindelijk kreeg ze een stage
plaats in Zweden. Daarna moest ze een motivatiebrief opstellen voor

Conclusies

internationalisering. Geïnteresseerde studenten konden een keuze

de verantwoordelijke van de Sahlgrenska Academy. Die hielp haar in
klein mondje Zweeds te kennen, studeerde ze de taal op zichzelf met
het online taalprogramma Duolingo.

Aanbevelingen

Zweden met het vinden van de concrete stageplaatsen. Om toch een

2.5.2. Learning Agreement en de
inhoud van de stage
Ann liep tijdens haar tweede master (2016) een stage van drie
maanden aan de Universiteit van Cambridge. De voorbereiding van
alle praktische stappen voor de stage verliep heel vlot. Inhoudelijk
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heeft de professor, die haar had voorgesteld naar Cambridge te gaan,
verantwoordelijken van het project goed kende. De thuisuniversiteit
stelde een Learning Agreement op voor haar stage met een duidelijke

Inhoud

de nodige contacten geregeld in Cambridge omdat hij de

taakomschrijving van haar verantwoordelijkheden binnen het project
aan de universiteit van Cambridge. Ze kon er drie maanden lang
rond het thema angst voor cijfers en gegevens. Zijzelf was betrokken
bij het inzamelen en verwerken van de data, voor het implementeren
van het onderzoek. De drie maanden in Cambridge waren de helft van
de stage van zes maanden die elke student Psychologie moet lopen

Methodologie

deelnemen aan een internationaal neuropsychologisch onderzoek

in het laatste masterjaar. De gedetailleerde opdrachten die ze tijdens
verantwoordelijken van de KULeuven en van de universiteit van
Cambridge. De stagebegeleiding was dus verdeeld over de KULeuven

Stage

de stage moest uitvoeren, werden vastgelegd in samenspraak met de

en de universiteit van Cambridge.

van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). In zijn
tweede masterjaar kreeg hij de unieke kans om een Erasmus+-stage

Impact

Senne ontving in december 2017 een prestigieus SB PhD Fellowship

te doen aan het Max Planckinstituut in Mainz. Het is een bijzondere
wetenschappelijke uitdaging om een stage te kunnen lopen aan dit
zich in de polymeerchemie, en dus niet de biomedische
wetenschappen. De promotor van zijn masterthesis bracht Senne zelf
in contact met het Max Planckinstituut en na verscheidene

Conclusies

befaamde instituut. De kerncompetentie van het instituut bevindt

interviews werd hij daar voor een stage van vijf maanden aanvaard. In
motivatie en de kwaliteit van zijn unieke academische parcours aan
de universiteit van Hasselt. Voor zijn stage werd een Learning
Agreement opgesteld die duidelijk aansloot bij zijn wetenschappelijke
opleiding in zijn tweede masterjaar. Dit Learning Agreement deed ook

Aanbevelingen

het selectieproces werd rekening gehouden met zijn intrinsieke

dienst als een soort stageovereenkomst.
Guido, een student elektromechanica, kreeg van zijn hogeschool een
lijst met mogelijke stageplaatsen. Zo kwam hij via een medestudent
in contact met het bedrijf SMC in Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk.
Guido nam daarna zelf contact op met het bedrijf. Hij stuurde een
uitgebreide mail waarin hij uitleg gaf over welk soort stage hij zocht

69

en wat zijn motivatie was om bij SMC-stage te lopen. Daarop had hij
technische afdeling van SMC, waarna het bedrijf hem een stage
aanbood. In afspraak met de docenten van zijn opleiding stuurde

Inhoud

een uitgebreide Skype-meeting met een verantwoordelijke van de

SMC een voorstel van de taken die Guido zou kunnen uitvoeren
tijdens zijn stage. De hogeschool vond het ook belangrijk dat zijn
SMC stelde een voorstel van contract op dat ze naar Guido en de AP
hogeschool doorstuurden en dat dienst deed als Learning Agreement.
Het voorstel voor de bachelorproef werd niet aanvaard door de
hogeschool. Tijdens de drie maanden kreeg hij wel taken toegewezen
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stage gekoppeld kon worden aan zijn professionele bachelorproef.

die relevant waren voor zijn opleiding en die bijdroegen tot het

Ook voor pas afgestudeerden is het belangrijk dat er goede

Stage

verhogen van zijn professionele en persoonlijke competenties.

afspraken worden gemaakt. Thomas stelde na zijn masterstudie aan
de VUB (einde augustus 2018) zijn kandidatuur als medewerker voor
Koninkrijk, en werd daar ook aanvaard. Het project aan UCL
interesseerde hem in het bijzonder: hij hoopte daarna een doctoraat

Impact

een project aan University College London (UCL) in het Verenigd

te kunnen doen rond het verder ontwikkelen van nieuwe methodes
om biodiversiteit te meten en te bepalen zoals soundscape research/
aan het verbeteren van de biodiversiteit. Hij kon voor acht maanden
meewerken aan dat project. Er werd met UCL duidelijk afgesproken
dat hij de eerste twee maanden van het project aan de UCL zou
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eco-akoestiek en biodiversiteit. Op basis daarvan wilde hij werken

doorbrengen, daarna vier maanden veldwerk in een natuurpark in
er alle verzamelde materiaal te analyseren en een eindrapport op te
stellen. Er werd een duidelijke afspraak gemaakt over de onkosten: de
kosten aan de UCL betaalde hij met zijn Erasmusbeurs en het
veldwerk in Nepal werd betaald met de eigen middelen van het

Aanbevelingen

Nepal en tot slot afsluiten met nog eens twee maanden aan UCL om

project. Uiteindelijk heeft hij een beurs van ongeveer € 450 per
maand gekregen.
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2.5.3. Evaluatie
vijf deelstages die elk afzonderlijk moesten worden geëvalueerd. Op

Inhoud

Romy’s stage aan het Sahlgrenska Academy in Zweden bestond uit
het einde van elke stage kreeg ze een evaluatie waarbij gebruik werd
gemaakt van een evaluatieformulier dat de lectoren van de Thomas
gestuurd naar de betrokken lectoren, die dan op het einde van de
stage de vijf evaluaties samenvoegden als een overall eindevaluatie.
De stage was een geïntegreerd onderdeel van de opleiding, die dan
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More hogeschool opstelden. Die evaluatieformulieren werden door

ook duidelijk vermeld wordt op het diplomasupplement. Op de vijf
stageplaatsen kreeg ze punten tussen 17/20 en 20/20, wat haar een

Matthias liep zijn stage bij het architectenbureau Dorte Mandrup.

Stage

gemiddelde opleverde van 17/20.

Zoals afgesproken met zijn stagemeester stuurde Matthias maande
lijkse stagefiches en de semestriële stageverslagen ondertekend door
hadden deze te becommentariëren en suggesties te doen in verband
met de inhoud van zijn stage.

Guido kon gebruik maken van logiesmogelijkheden in een huis van
SMC. Het bedrijf ontvangt soms buitenlandse collega’s die in het

Conclusies

2.5.4. Logies

Impact

zijn stagemeester naar de orde van architecten die de mogelijkheid

Verenigd Koninkrijk een opleiding volgen en in dat huis logeren. Toen
zijn stage. ‘s Middags kon hij goedkoop eten in het bedrijfsrestaurant.
In feite had hij drie maanden het huis praktisch voor zich alleen. Hij
vond het fantastisch zo verwend te worden als stagiair. Dat gevoel
werd nog versterkt toen het bedrijf hem bij het begin van de stage

Aanbevelingen

hij er aankwam, bleek het dat hij daar gratis kon logeren gedurende

meedeelde dat hij een stagevergoeding zou krijgen van £700 per
maand, iets waar Guido helemaal niet op gerekend had.
Bij Gabriël werd de accommodatie geregeld langs de hogeschool van
Mikkeli die een overeenkomst had met de studentenresidenties in de
stad. Hij deelde een flat met drie andere studenten: een Fransman en
twee Russen. Naast een aparte kamer waren er gemeenschappelijke
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delen zoals een keuken en eetzaal waar studenten elkaar konden
landse studenten in deze residenties.

Inhoud

ontmoeten. Hij had ook behoorlijk wat contacten met andere buiten-

2.5.5. Taal en contacten
het gastland via online tools of lessen aan de hogeschool, de universiteit of een centrum voor vreemde talen. Anderen legden een test af
voor ze vertrokken, zoals de TOEFL, de CEFR, het Europees Referen-

Methodologie

Zoals eerder al aangegeven, studeerden enkele stagiairs de taal van

tiekader voor talen, of de Cambridge Test for English. Sommigen
goed kenden. De Vlaamse overheid heeft een website met informatie
over vreemdetalenkennis19.

Stage

kozen er ook voor te vertrekken naar een land waarvan ze de taal

Piet bijvoorbeeld, een sociaal werker, koos ervoor om naar Ierland te
goed beheerst. Hij vond dat het belangrijk is als je een stage doet in
het kader van maatschappelijk werk, je heel vlot moet kunnen

Impact

gaan. Hij maakte een keuze voor dat land omdat hij het Engels heel

omgaan met de groep personen, de jongeren, met wie hij zou werken.
Hij wilde geen tussenpersoon nodig hebben, zodat hij zelf een relatie
hemzelf, heel goed in geslaagd is.
Het logies in studentenresidenties, maar ook de kennis van de lokale

Conclusies

met die jongeren kon uitbouwen. Iets waar hij trouwens, volgens

taal maken de contacten natuurlijk gemakkelijker. Verschillende
nemen met ESN, het Erasmus Studentennetwerk.
Ann benadrukte dat ze dankzij de bijeenkomsten van ESN heel veel
studenten leerde kennen, wat tot verdere sociale contacten leidde

Aanbevelingen

geïnterviewden wezen er ook op dat het nuttig is contact op te

tijdens haar stage. Vanuit die ontmoetingen werd ze ook uitgenodigd
op avonden en samenkomsten die plaatsvonden in de verschillende
colleges van Cambridge. Ze waardeerde vooral de maaltijden die werden georganiseerd in de mooie oude colleges. Het waren unieke
momenten voor professionele en persoonlijke ontmoetingen en
uitwisselingen.
19

jouw vreemdetalenkennis | Vlaanderen Intern
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Tessa schreef zich in op de Facebookpagina van Erasmusstudenten
Erasmus-welkomstweek die voor die studenten werd georganiseerd
in Bristol, en ze heeft daaraan deelgenomen. Daarnaast organiseer-

Inhoud

die in Engeland Erasmusstudent zijn. Zo kreeg ze informatie over de

den de Erasmusstudenten die in de streek van Bristol studeerden
geregeld evenementen waar ze aan heeft deelgenomen. Zo werd ze lid

Andere geïnterviewden wezen erop dat zij dankzij de studentenorganisatie ESN aan talrijke activiteiten en uitstappen hadden kunnen
deelnemen.

Methodologie

van een dansclub waar ze vrienden voor het leven heeft gemaakt.

Stage
Impact
Conclusies
Aanbevelingen
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De enquête peilde of de deelnemers het eens waren met een aantal

Methodologie

3.1. Impact op competenties,
vaardigheden en waarden

Inhoud

3. Impact
van de stage

stellingen over het verwerven van vaardigheden: in welke mate heb je
door de buitenlandse stage de volgende vaardigheden kunnen
telkens met: ‘Dankzij mijn buitenlandse stage ….’

Stage

verwerven, ontwikkelen of verbeteren? De stellingen begonnen

Deze competenties werden ingedeeld in:
• professionele competenties,
• communicatievaardigheden,
• linguïstische vaardigheden – kennis van vreemde talen,

Impact

• teamvaardigheden,

• overdraagbare vaardigheden,
• digitale vaardigheden,

De respondenten konden op een schaal van 4 aanduiden of ze die
competenties hadden verworven. Ze konden kiezen tussen: helemaal

Conclusies

• interculturele vaardigheden en waarden.

akkoord, akkoord, niet akkoord en helemaal niet akkoord. Het was

3.1.1. Praktische professionele
competenties

Aanbevelingen

ook mogelijk om ‘niet van toepassing’ (NVT) aan te duiden.

Hier werden algemene professionele vaardigheden bevraagd, maar
ook gespecialiseerde technische vaardigheden en verschillen in
bedrijfscultuur, -organisatie en werkcultuur.
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Dankzij mijn buitenlandse stage …
• heb ik de vaardigheid ontwikkeld om gespecialiseerde toestellen en
instrumenten te gebruiken;

Inhoud

• heb ik praktische professionele ervaring verworven;

• kan ik gespecialiseerde en/of technische documentatie lezen en
interpreteren;
vakdomein uit te voeren die verschilt van de Vlaamse aanpak;
• kwam ik in aanraking met een professionele omgeving en
organisatie die verschilt van die in Vlaanderen;
• kwam ik in aanraking met een werkcultuur die verschilt van die in

Methodologie

• ben ik in contact gekomen met manieren om een job in mijn

Vlaanderen.
Stage

Figuur 15: Impact op professionele vaardigheden
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ben ik in contact gekomen met
manieren om een job in mijn
vakdomein uit te voeren die verschilt
van de Vlaamse aanpak
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Conclusies

kwam ik in aanraking met een
professionele omgeving en organisatie,
die verschilt van die in Vlaanderen
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94% van de respondenten is het er (helemaal) mee eens praktische
helemaal niet mee eens en 4% is het er niet mee eens. Eigenaardig
genoeg zegt 1% NVT.

Inhoud

professionele ervaring te hebben verworven. Slechts 1% is het daar

Zoals Tim het stelde:

boeiend en leerrijk. Ik heb een bredere horizon gekregen en
een breder en duidelijker beeld van de rol van dierenarts, ook

Methodologie

De stage van dertien weken in Liverpool was bijzonder

als onderzoeker om de Diergeneeskunde te verbeteren. De
Het was een unieke kans om mijn competenties verder aan
te scherpen en uit te diepen. De buitenlandse stage heeft

Stage

stage is voor mij een 100% positief verhaal op alle vlakken.

mijn motivatie voor verdere specialisatiestudies nog
verhoogd en geholpen bij het uittekenen van mijn latere
Impact

professionele loopbaan.

92% zegt in aanraking te zijn gekomen met een werkcultuur die
verschilt van de Vlaamse. 90% kwam in aanraking met een
80% van de respondenten stelt in contact te zijn gekomen met
manieren om een job in hun vakdomein uit te voeren die verschilt van
de Vlaamse aanpak. Niet meer dan 55% van de respondenten heeft

Conclusies

professionele omgeving en organisatie die verschilt van de Vlaamse.

de vaardigheid ontwikkeld om gespecialiseerde toestellen en
toepassing’ is. Ook wat betreft het lezen en interpreteren van
technische documentatie, zegt 14% NVT. 62% gaat (helemaal)
akkoord.

Aanbevelingen

instrumenten te gebruiken; maar 18% geeft aan dat dat ‘niet van

Tijdens de individuele gesprekken wezen de meeste geïnterviewden
erop dat ze wel degelijk heel wat professionele competenties hadden
verworven.
Lynn liep in haar zesde jaar Geneeskunde stage in Lyon in drie
ziekenhuizen, zowel openbare als privéziekenhuizen. Ze had dezelfde
planning als de andere assistenten-specialisten in de ziekenhuizen.
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Ze kreeg duidelijk de kans om haar specifieke professionele
ontmoeten, diagnoses maken, patiënten behandelen, ze opvolgen en
begeleiden tijdens hun proces om beter te worden. Ze heeft tijdens

Inhoud

vaardigheden als toekomstig dokter te oefenen: patiënten

haar stage voor de eerste keer ook kunnen assisteren bij operaties.
Dat alles gebeurde in samenspraak met de verantwoordelijke

Gabriël stelde grote verschillen vast tussen de Finse en Belgische
gezondheidszorg.

meer omdat de ziekenhuizen kleiner zijn (gezien de demografie van Finland). De werkdruk was duidelijk lager dan in België

Stage

De Finse verpleegkundigen werken minder onder druk, onder

Methodologie

specialist.

en dus was er meer tijd voor patiënten en voor de stagiairs. De
artsen zijn ook minder aanwezig dan in Vlaanderen en de
Vlaanderen.

Impact

verpleegkundigen hebben meer verantwoordelijkheden dan in

Ook Piet stelde vast dat er grote verschillen waren tussen de Ierse en

Een respondente uit de Gezondheidszorg wees op een verschillende
visie.

buitenland kennen. Je krijgt een bredere blik op onderwijs.
Dankzij de vele reflecties leer je jezelf en je eigen waarden en
normen beter ontwikkelen, rekening houdend met een bredere

Aanbevelingen

Via de opdrachten leer je de lokale onderwijsmethodes in het

Conclusies

Belgische sociale zekerheid en in de organisatie van de jeugdzorg.

kijk op de wereld.

Shana was verwonderd over bepaalde culturele aspecten van een
Frans advocatenkantoor, met specifieke gedragscodes en manieren
om met cliënten samen te werken. Ze werd vooral getroffen door de
formele benadering van cliënten met een heel sterke nadruk op het
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vouvoiement, het formele gebruik van vous (en niet tu). Ze realiseerde
formeel is en sterk gestructureerd. Ook met nieuwe medewerkers
werd op een formele manier omgegaan. Toen collega’s haar beter

Inhoud

zich dat de Franse samenleving en de Franse professionele wereld

leerden kennen, gedroegen ze zich geleidelijk opener en veel
informeler. Ze realiseerde zich dat Fransen meestal gesloten zijn en in
Privéleven is er enorm belangrijk en hoort niet thuis op de werkvloer.
Senne wees erop dat het bij onderzoek belangrijk is anders naar de
dingen te leren kijken. Hij citeerde daarbij Proust.

de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux.

de praktische professionele competenties van de respondenten en
hun ervaringen met verschillen in bedrijfscultuur en -organisatie. Men

Impact

De duur van de stage schijnt geen echt grote invloed te hebben op

Stage

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher

Methodologie

hun professionele omgeving zelden over hun familie vertellen.

mag daarbij niet vergeten dat alle deelnemers (met uitzondering van
de stagiairs die vanwege de coronacrisis vroegtijdig moesten
Alleen wat betreft het lezen en interpreteren van gespecialiseerde en/
of technische documentatie zijn er duidelijke verschillen: hoe langer
de stage, hoe meer respondenten zeggen dat ze die competentie

Conclusies

terugkeren) minstens twee maanden in het buitenland verbleven.

beter beheersen: 53% van respondenten met twee maanden stage,
langere stageduur.
Ook wat mannen en vrouwen betreft, ziet men weinig verschillen,
behalve als het gaat om de vaardigheid gespecialiseerde toestellen

Aanbevelingen

56% met drie maanden, 65% met vier maanden en 73% met een

en instrumenten te gebruiken (59% M, 52% V) en het kunnen lezen en
interpreteren van gespecialiseerde en/of technische documentatie
(65% M, 60% V).
We merken wel aanzienlijke verschillen op tussen de respondenten
van de verschillende studiegebieden.
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Vooral respondenten uit het studiegebied Natuurwetenschappen,
gespecialiseerde toestellen te gebruiken. Ook studenten Ingenieurs
studie, Productie en Bouw hebben deze competentie ontwikkeld

Inhoud

Wiskunde en Statistiek (96%) hebben de vaardigheid ontwikkeld om

(82%). Die studenten hebben ook geleerd gespecialiseerde en/of
technische documentatie te lezen en te interpreteren (respectievelijk
met manieren om hun job uit te voeren die verschillen van de
Vlaamse aanpak. Terwijl in de meeste studiegebieden 80% of meer
respondenten akkoord gingen, was dat percentage maar 68% voor
Bedrijfskunde en Rechten en 69% voor Natuurwetenschappen.

enquête nog studeerden, personen die werkten en zij die niet werkten
werden vergeleken. Het valt op dat vooral de niet-werkenden in

Stage

De antwoorden van de respondenten die bij het invullen van de

Methodologie

94% en 82%). De meeste respondenten zijn in aanraking gekomen

contact zijn gekomen met manieren om een job in hun vakdomein uit
te voeren die verschilt van de Vlaamse aanpak (80% van de
Dat aanzienlijk minder studenten dit hebben opgemerkt, kan komen
doordat ze in Vlaanderen nog geen stage hadden gelopen.

Impact

werkenden, 75% van de studenten en 86% van de niet-werkenden).

Vooral respondenten uit academische opleidingen (59%) hebben de
instrumenten te gebruiken (tegenover 51% in professionele
opleidingen). Voor de andere professionele competenties zijn er geen
noemenswaardige verschillen.

verschillen tussen respondenten die een stage voor pas afgestudeer
den liepen en studenten die de stage deden tijdens hun studie.
Wat de gastlanden20 betreft, hebben vooral respondenten die naar

Aanbevelingen

Wat de professionele vaardigheden betreft, zijn er geen significante

Conclusies

vaardigheid ontwikkeld om gespecialiseerde toestellen en

Duitsland en Nederland gingen, technische vaardigheden verworven.
Zo zegt 64% van wie naar Duitsland en 61% van wie naar Nederland
ging, dat ze de vaardigheid ontwikkeld hebben om gespecialiseerde
toestellen en instrumenten te gebruiken, tegenover slechts 50% van
wie naar Spanje ging en 48% van wie naar Frankrijk ging.
20

Er werden alleen landen vergeleken waar
minimaal ongeveer 10% van de respondenten
stage liepen.
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Figuur 16:
Verworven praktische vaardigheden per studiegebied
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Er werd hiervoor al op gewezen dat de motieven om voor deze landen
en 67% van wie naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk ging, heeft
geleerd om gespecialiseerde en/of technische documentatie te lezen

Inhoud

te kiezen volledig verschillend waren. 60% van wie naar Spanje ging

en te interpreteren. Opvallend is ook dat vooral wie naar Spanje en
Frankrijk ging (94%) in aanraking kwam met een werkcultuur die

Shana kreeg een beter begrip van hoe de Franse samenleving
functioneert. Die wordt op papier gekenmerkt door égalité, maar in de
praktijk is het beroep van mensen een belangrijke sociale hefboom.

Methodologie

verschilt van de Vlaamse, tegenover 83% van wie naar Duitsland ging.

Mensen kijken heel erg op naar personen met een universitaire

Het valt op dat de respondenten door de jaren heen meer technische

Stage

opleiding, zoals advocaten, artsen of ingenieurs.

vaardigheden hebben verworven. Zo zegt 48% van de respondenten
die in de periode 2007-2015 mobiel waren, dat ze de vaardigheid
gebruiken. Dat percentage stijgt naar 58% in 2019-2020. 58% van de
respondenten uit de periode 2007-2015 stelt gespecialiseerde en/of

Impact

hebben ontwikkeld om gespecialiseerde toestellen en instrumenten te

technische documentatie te kunnen lezen en interpreteren, tegenover
65% in 2019-2020.
Conclusies
Aanbevelingen

82

3.1.2. Teamvaardigheden
Inhoud

Dankzij mijn buitenlandse stage …
• kan ik beter samenwerken in teamverband;
• neem ik initiatief in het team;
• kan ik vlot communiceren in teamverband.
Dankzij de SMP is 89% van alle respondenten het er helemaal mee
eens dat ze vlot kunnen communiceren in een team. 84% zegt beter
te kunnen samenwerken in team.

Stage

Figuur 17: Impact op teamvaardigheden

Methodologie

• werk ik mee aan een gemeenschappelijke oplossing in een team;
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neem ik initiatief in het team

NVT

83% werkt mee aan een gemeenschappelijke oplossing in een team
en 80% is het er (helemaal) mee eens dat zij initiatief nemen in het
team. Gemiddeld geeft 5% van de respondenten NVT aan, wat er
waarschijnlijk op wijst dat zij niet de kans kregen te werken in een
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team. Ook valt het op dat maar een kwart tot een vijfde van de
vlot communiceren in teamverband gaat meer dan een kwart
helemaal akkoord.

Inhoud

respondenten het helemaal eens is met deze stellingen. Alleen voor

Vooral geïnterviewden die werkten in wetenschappelijke instellingen
anderen wezen op het belang van teamwerk.
Ann kon aan de universiteit van Cambridge drie maanden deelnemen
aan een internationaal neuropsychologisch onderzoek rond angst

Methodologie

wezen op het grote belang van teamvaardigheden. Maar ook de

voor cijfers en gegevens. De samenwerking binnen het onderzoeks
teamgeest was binnen de groep onderzoekers en andere medewer
kers. Toch vond ze dat er een sterkere competitiegeest was binnen

Stage

team was constructief en er werd duidelijk verwacht dat er een goede

het team dan in Vlaanderen.

regelmatig voor zorgen dat bepaalde teksten in verschillende talen
vertaald werden binnen een heel kort tijdsbestek. Zij diende dan alles

Impact

Suzanna, die stage liep in een vertaalbureau in Schotland moest er

te organiseren om extra vertalers te vinden voor het team zodat de
opdracht tijdig uitgevoerd kon worden. Ze leerde daarbij heel sterk in
de leden van het team zodat alle teamleden samen de verantwoorde
lijkheid namen om aan de urgentie het hoofd te bieden. Deze op
drachten waren prima uitdagingen om de samenwerking tussen de

Conclusies

team samen te werken, het werk op te splitsen en te verdelen tussen

leden van het team te verbeteren.

niet de kans hadden gekregen om in een team te werken. Zo vertelde
Lucy dat ze haar onderzoek helemaal alleen had moeten doen en dat
er zelfs nauwelijks begeleiding van de stage was.

Aanbevelingen

Tijdens de interviews werd het vermoeden bevestigd dat sommigen

Ook Josip zei dat hij aanvankelijk niet in een team kon werken. Dat
werd gedeeltelijk rechtgezet na een bezoek van een docent aan het
stagebedrijf.
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Figuur 18: Teamvaardigheden volgens duur van het verblijf
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communicatie in het team. Nochtans: hoe langer de stage, hoe meer
de respondenten geneigd zijn om te zoeken naar een gemeenschap
pelijke oplossing (75% van wie twee maanden of minder stage liep en

Conclusies

De duur van de stage lijkt geen impact te hebben op de vlotte

Impact

0%

88% bij een stage van meer dan 4 maanden). Ook kunnen stagiairs
teamverband (88% tegenover 78% bij stages van twee maanden).
Initiatief nemen in het team wordt eveneens beïnvloed door de duur
van het verblijf.

Aanbevelingen

die meer dan vier maanden stage liepen beter samenwerken in

Dezelfde verschillen worden vastgesteld tussen afgestudeerden en
studenten, zij het minder uitgesproken. Afgestudeerden zullen eerder
zoeken naar een gemeenschappelijke oplossing dan studenten (90%
tegenover 82%) en zullen ook meer initiatief nemen (85% tegenover
79%). Men mag daarbij niet uit het oog verliezen dat afgestudeerden
gemiddeld langer stage lopen dan studenten en dat het dus deels om
dezelfde groep gaat.
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Het is wel eigenaardig dat de studenten of afgestudeerden van
schappen, Wiskunde en Statistiek, lager scoren op teamvaardighe
den dan respondenten uit de meeste andere studiegebieden. Vooral

Inhoud

Gezondheid en Welzijn, maar ook de respondenten van Natuurweten

bij het eerste studiegebied is dat eerder verwonderlijk omdat de
deelnemers sowieso verplicht zijn samen te werken. Zo zegt maar
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Statistiek dat ze dankzij de
stage meewerken aan een gemeenschappelijke oplossing in een team
(gemiddeld 83%). Slechts 76% van het studiedomein Gezondheid en
Welzijn en 78% van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Statistiek

Methodologie

74% van de respondenten van Gezondheid en Welzijn en 76% van

zegt initiatief te nemen in het team. Men kan zich afvragen of die
minder hebben aangeleerd tijdens de stage, dan wel of ze al vóór de
stage zochten naar een gemeenschappelijke oplossing.

Stage

competentie lager scoort doordat de deelnemers die vaardigheid

Er zijn kleine verschillen qua teamvaardigheden tussen mannen en

Er zijn ook verschillen tussen academische en professionele

Impact

vrouwen, maar die zijn niet significant.

opleidingen. 81% van de respondenten uit een academische opleiding
kan beter samenwerken in teamverband, tegenover 86% uit profes
professionele opleidingen initiatief in het team, tegenover 77% van de
academische opleidingen. Minder respondenten uit academische
opleidingen (79%) zeggen mee te werken aan een gemeenschappe

Conclusies

sionele opleidingen. Ook neemt 82% van de respondenten uit

lijke oplossing in een team, in tegenstelling tot 86% van de respon

Vooral respondenten die naar Nederland gingen, hebben teamvaar
digheden verworven. Zo stelt 93% van wie dit gastland bezocht, beter
te kunnen samenwerken in teamverband, tegenover 79% van wie naar

Aanbevelingen

denten uit professionele opleidingen.

het Verenigd Koninkrijk ging. 86% zegt dankzij de stage initiatief te
nemen in een team, tegenover 71% van wie naar Duitsland ging. 90%
van de stagiairs in Nederland werkt mee aan een gemeenschappelijke
oplossing in een team, tegenover 79% van wie naar Duitsland ging.
Het is niet duidelijk of dat komt doordat de respondenten de taal
beter beheersen, of door de bedrijfscultuur in het gastland. Toch
zeggen minder studenten die naar Duitsland gingen (83%) dat de
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bedrijfscultuur verschilt van de Vlaamse, tegenover 88% van wie naar

Blijkbaar hebben studenten in de loop der jaren meer geleerd om vlot

Inhoud

Nederland ging.

te communiceren in teamverband. In de periode 2007-2015 was 86%
van de respondenten het daarmee eens. Dat percentage steeg in
Methodologie

2019-2020 tot 92%.

3.1.3. Communicatievaardigheden
Dankzij mijn internationale stage …
• lukt het mij om duidelijk te communiceren in een interculturele omgeving;
• kan ik makkelijker contacten leggen met anderen;

Stage

• kan ik beter professioneel communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;

• kan ik vlot een persoonlijk netwerk opbouwen;
• kan ik vlot een professioneel netwerk opbouwen.
Impact

Figuur 19: Impact op communicatievaardigheden
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Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de respondenten
rele omgeving. Dankzij de stage kunnen de respondenten makkelijker
contacten leggen met anderen (83%) en kunnen ze ook beter
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(90%) heeft geleerd om duidelijk te communiceren in een intercultu

professioneel communiceren, zowel schriftelijk als mondeling (82%).
Tot slot kunnen ze ook vlot een persoonlijk (78%) en professioneel

Dankzij mijn buitenlandse stage zijn alle deuren voor me open
gegaan. Je leert zoveel meer op de werkvloer dan tijdens een

Methodologie

(76%) netwerk opbouwen. Zoals Janne het formuleerde:

studie. Ik heb een gigantisch netwerk kunnen opbouwen, kon
terug naar België verhuisd. Amsterdam is mijn nieuwe thuis.
Janne (30), Amsterdam

kerkgemeenschap en met de andere studenten of dames die ze daar
op zondag of dinsdag heeft ontmoet, hebben duidelijk bijgedragen
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De contacten van Suzanna met de lokale vrije evangelische

Stage

bij mijn stageplek aan de slag en ben sindsdien ook niet meer

tot de uitbouw van een netwerk in de lokale gemeenschap, ook buiten
haar stagebedrijf. De ontmoetingen hebben haar persoonlijk verrijkt

Tim wees erop dat hij tijdens zijn stage zeker zijn teamwork- en
communicatievaardigheden verder heeft ontwikkeld. Ze zijn een

Conclusies

en ook haar kennis van het Engels positief beïnvloed.

sleutelelement om als gespecialiseerd dierenarts te fungeren in grote
departementen, en bij later onderzoek (bijvoorbeeld doctoraat). Ann
heeft bij het begin van haar stage in Engeland deelgenomen aan een
Erasmusbijeenkomst van Erasmusstudenten in Cambridge. Ze heeft
dankzij die bijeenkomst heel veel studenten leren kennen, wat tot

Aanbevelingen

dierenklinieken, waar intens wordt samengewerkt tussen verschillende

verdere sociale contacten leidde tijdens haar stage. Dergelijke
initiatieven zijn belangrijk om goede sociale en professionele contac
ten op te bouwen bij het begin van een buitenlandse stageperiode.
Thomas heeft tijdens zijn Erasmus+-stage vooral zijn professioneel
netwerk van Europese en internationale contacten verder uitge
bouwd. Hij blijft met verschillende onderzoekers van dat netwerk in

88

contact. Het was een unieke kans voor hem om onderzoek te kunnen
tiek – die nog in haar kinderschoenen staat.

Inhoud

verrichten in zijn specialisatie – soundscape research en eco-akoes

Methodologie

Figuur 20:
Verworven communicatievaardigheden per studiegebied
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Wat deze competenties betreft, zien we vooral grote verschillen
Bosbouw, Visserij, Diergeneeskunde, Gezondheid en Welzijn. Aan de
ene kant hebben de respondenten uit het studiegebied Diensten hun

Inhoud

tussen het studiegebied Diensten en de studiegebieden Landbouw,

communicatievaardigheden ontzettend verbeterd (gemiddeld 87%
voor alle items i.v.m. communicatievaardigheden). Aan de andere kant
Diergeneeskunde die competenties te hebben verbeterd. 74% van de
respondenten van Gezondheid en Welzijn heeft deze competenties
verbeterd. Bij de andere studiegebieden zijn de verschillen met het
gemiddelde niet significant.

Dankzij mijn stage …

2 maanden of minder

3 maanden

4 maanden

meer dan 4 maanden

Stage

Figuur 21: Verworven communicatievaardigheden volgens duur
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zegt maar 64% van de respondenten Landbouw, Bosbouw, Visserij en
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De duur van de stage heeft vooral invloed op de opbouw van een
professioneel en persoonlijk netwerk én op de professionele
communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.
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Hoe langer het verblijf in het buitenland, hoe beter de respondenten
vaardigheden worden niet of weinig beïnvloed door de duur van het
verblijf.
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die vaardigheden hebben verworven. De andere communicatie

Respondenten die als afgestudeerden hun stage liepen, bouwden veel
Daarbij speelt mee dat de eersten gemiddeld aanzienlijk langer in het
buitenland verbleven en dus ook meer kansen kregen om een
professioneel netwerk op te bouwen. Ze waren daarenboven ouder
toen ze hun stage liepen.

communiceren, zowel schriftelijk als mondeling (89%), tegenover 77%
van wie naar Spanje ging. Het is niet verwonderlijk dat maar 81% van

Stage

Vooral wie naar het Verenigd Koninkrijk ging, kan beter professioneel

Methodologie

vlotter (86%) een professioneel netwerk op dan studenten (74%).

wie Nederland als gastland koos, duidelijk(er) kan communiceren in
een interculturele omgeving. Dat is wel het geval bij voor Spanje,
(87%). De stagiairs die naar Nederland gingen, zijn waarschijnlijk
minder in contact gekomen met een andere taal of cultuur. Tot slot

Impact

Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk (allemaal 95%), en Duitsland

kan 87% van wie naar Spanje ging en 79% van wie naar Nederland
ging, makkelijker contacten leggen met anderen.

neel te kunnen communiceren, zowel schriftelijk als mondeling,
tegenover 79% van de studenten en 83% van de werkenden. 84%

Conclusies

89% van de niet-werkenden zegt dankzij de stage beter professio

van de afgestudeerden (werkend en niet-werkend) is het (helemaal)
kunnen leggen met anderen, tegenover 78% van de studenten. 86%
van de niet-werkenden zegt vlot een persoonlijk netwerk te kunnen
opbouwen, tegenover 77% van de studenten en 78% van de
werkenden. Daartegenover kunnen iets meer werkenden (78%) vlot

Aanbevelingen

eens met de stelling dat ze dankzij de stage makkelijker contacten

een professioneel netwerk uitbouwen dan niet-werkenden (75%).
Respondenten die mobiel waren in 2019-2020 (81%) kunnen vlotter
een persoonlijk netwerk opbouwen dan wie stage liep in de periode
2007-2015 (76%).
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3.1.4. Linguïstische competenties
• kan ik actief deelnemen aan overleg in een vreemde taal in een

Inhoud

Dankzij de stage …
professionele omgeving;
• kan ik in een vreemde taal werkgerelateerde documenten lezen en
begrijpen;
• durf ik te mailen in de lokale taal van de stageplaats;
• durf ik te telefoneren in de lokale taal van de stageplaats.

Methodologie

• kan ik in een vreemde taal presenteren in een professionele omgeving,;

In deze sectie wordt vooral de kennis van vreemde talen geëvalueerd.
deelnemen aan een overleg in een vreemde taal in een professionele

Stage

80% van de respondenten zegt dankzij de stage actief te kunnen
omgeving. 77% kan werkgerelateerde documenten in een vreemde
taal lezen en begrijpen.

Impact

Figuur 22: Impact op de kennis van vreemde talen
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Na de stage kan 75% een presentatie geven in een vreemde taal.
Inhoud

56% durft te mailen in de lokale taal van de stageplaats en 54%
durft te telefoneren in de lokale taal.

Methodologie

Figuur 23:
Verschil tussen de kennis van vreemde talen voor studenten die naar Nederland
gingen, zij die hun stage liepen buiten Nederland en zij die naar Frankrijk gingen
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Bij deze sectie valt het grote aantal NVT op (10 à 14%). Men mag
dat een groot aantal van hen geen vreemde taal hoefde te gebruiken.

Inhoud

niet vergeten dat 15% van de respondenten naar Nederland ging en

Wanneer men de percentages vergelijkt van respondenten die hun
stage in Nederland liepen of in een ander land (met inbegrip van
vreemde talen. Als de vergelijking wordt gemaakt met Frankrijk,
worden de verschillen nog groter. Voor studenten die naar Frankrijk
gingen, was het belangrijkste motief immers een betere kennis van
een vreemde taal. Zo zegt 95% van wie naar Frankrijk ging en slechts

Methodologie

Frankrijk), ziet men een enorm verschil qua impact op de kennis van

38% van wie naar Nederland ging, actief aan een professioneel

Nog meer respondenten die naar Frankrijk gingen (97%) kunnen

Stage

overleg in een vreemde taal te kunnen deelnemen.

werkgerelateerde documenten in een vreemde taal lezen en
interpreteren (tegenover 40% studenten in Nederland en 85% buiten
Nederland ging en 81% van wie buiten Nederland stage liep, kunnen
in een vreemde taal presenteren in een professionele omgeving. De

Impact

Nederland). 91% van wie naar Frankrijk ging, 32% van wie naar

grootste verschillen zijn er voor mailen en telefoneren in de taal van
de stageplaats. 96% van wie naar Frankrijk ging, 60% van wie naar
liep, zegt te durven mailen. 91% van de stagiairs in Frankrijk, 57% van
wie buiten Nederland mobiel was en 36% van wie in Nederland stage
liep, durft te telefoneren in de taal van de stageplaats.

ging of buiten Nederland stage liep iets minder groot dan voor de
andere items, maar daar was de stelling ook iets anders geformu
leerd: ‘Durf ik mailen of telefoneren in de taal van de stageplaats’.
Voor een aantal respondenten was deze taal het Nederlands.

Aanbevelingen

Voor de laatste twee items is het verschil tussen wie naar Nederland

Conclusies

landen buiten Nederland ging en 38% van wie in Nederland stage

Shana, die haar stage liep in een advocatenpraktijk in Toulouse met
onder meer de bedoeling haar mondelinge en schriftelijke kennis van
het juridisch Frans te verbeteren, stelde dat ze aan het eind van de
stage een heel hoog niveau Frans had verworven, zowel gesproken als
schriftelijk. Dat zal zeker een grote hulp zijn voor haar toekomstige
professionele carrière.

94

Naast respondenten die naar Frankrijk gingen, hebben ook stagiairs
aanzienlijk verbeterd. Men mag daarbij niet vergeten dat de meeste
Vlaamse studenten een behoorlijke kennis hebben van het Engels en

Inhoud

in het Verenigd Koninkrijk hun kennis van een vreemde taal

dat een aantal Britse instellingen een TOEFL-test21 vroeg van de
toekomstige stagiairs. Zowel Ann, een onderzoekster aan Cambridge
bedrijf in Milton Keynes, moesten de test afleggen. Beiden slaagden
gemakkelijk.
Suzanna, die haar stage liep bij een vertaalbureau in het Schotse

Methodologie

University, als Guido, een elektromechanicus die stage liep in een

Stirling, beschikte bij haar vertrek al over het Cambridge Certificate
haar stage haalde ze het Cambridge Certificate of Proficiency in
English (C2 - hoogste niveau).

Stage

in Advanced English en een diploma Vertaalkunde van de VUB. Na

Naast het gastland (Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk of
bepalende factor.

Impact

andere landen buiten Nederland) is vooral de duur van de stage een

Er is vooral een verschil tussen respondenten die twee maanden
stage hebben gelopen in het buitenland en zij die drie maanden of
mailen en telefoneren stijgen nog aanzienlijk in de derde maand.
Het valt op dat afgestudeerden meer durven te mailen in de taal van

Conclusies

langer in het buitenland waren. Vooral competenties op het vlak van

de stageplaats dan studenten: 66% tegenover 55%. Voor telefoneren
in de taal van de stageplaats tegenover 67% van de afgestudeerden.
Misschien heeft dat meer te maken met durf dan met kennis van de
vreemde taal.

Aanbevelingen

is het verschil nog groter: 52% van de studenten durft te telefoneren

Ook tussen mannen en vrouwen zijn er alleen significante verschillen
wat betreft mailen en telefoneren. 56% van de vrouwen en 50% van
de mannen durft te mailen in de taal van de stageplaats. 59% van de
vrouwen en 52% van de mannen durft te telefoneren in de taal van de
stageplaats. Vrouwen volgen misschien meer dan mannen een
taalopleiding, maar dat kon niet worden opgemaakt uit de enquête.
21

Test of English as a Foreign Language.
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Figuur 24: Impact op kennis van vreemde talen volgens duur
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Figuur 25:
Verworven kennis van vreemde taal volgens studiegebied
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Zoals blijkt uit grafiek 25 hebben vooral de respondenten uit de
belangrijk studiepakket vormen) hun kennis van vreemde talen
verbeterd. Gemiddeld zegt 86% van de respondenten uit Diensten en

Inhoud

studiegebieden Diensten en Bedrijfskunde en Rechten (waar talen een

79% van de respondenten uit Bedrijfskunde en Rechten dat ze de
verschillende aspecten van hun kennis van vreemde talen hebben
Journalistiek menen dat ze hun kennis van een vreemde taal hebben
verbeterd (76% voor alle aspecten van de kennis van vreemde talen).
Zij schatten hun competentie om te mailen en te telefoneren wel iets
minder hoog in. Respondenten van Natuurwetenschappen geven

Methodologie

verbeterd. Ook de studenten van Sociale Wetenschappen en

zichzelf een hoge score op deelnemen aan een gesprek in een
en presenteren (86%) maar menen dat hun competentie om te mailen
(51%) en te telefoneren (47%) heel wat lager ligt. Waarschijnlijk

Stage

vreemde taal (92%), lezen en interpreteren van documentatie (90%)

hebben ze de twee laatste competenties veel minder nodig gehad.
Dat geldt ook voor Onderwijs, Ingenieurswetenschappen en ICT. Zij
gesprek in een vreemde taal, werkgerelateerde documenten te kunnen
lezen en interpreteren, en te kunnen presenteren in een vreemde taal.
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menen vooral actief te kunnen deelnemen aan een professioneel

Ze schatten zichzelf heel wat lager in voor mailen en telefoneren. Dat
is vooral bij respondenten uit ICT het geval. Slechts 44% durft te
Respondenten uit het studiegebied Landbouw en Diergeneeskunde
geven de kleinste impact aan op hun kennis van vreemde talen.
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mailen en 41% durft te telefoneren in de taal van de stage.

Vooral de geïnterviewden die al een taalopleiding hadden gekregen,
een hoger niveau hebben gebracht.
Guido had voor zijn vertrek naar het Verenigd Koninkrijk met succes
een TOEFL-test afgelegd, maar kon niettemin zijn technische
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geven aan dat ze dankzij de stage hun kennis van vreemde talen naar

talenkennis in zijn specifieke professioneel gebied sterk verbeteren.
Op school en op de hogeschool had bij algemeen Engels gestudeerd.
Dankzij zijn stage leerde hij grondig het vakjargon kennen voor de
bedrijfssector waarin hij als stagiair werd tewerkgesteld.
Het is niet verwonderlijk dat de studenten in de loop der jaren minder
kennis van vreemde talen hebben opgedaan, vermits ze dat ook
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minder als motief voor hun stagemobiliteit aangaven. Zo gaf 83%
actief te kunnen deelnemen aan een overleg in een vreemde taal in
een professionele omgeving. In 2019-2020 was dat percentage
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van de respondenten van de periode 2007-2015 aan dankzij de stage

gedaald tot 77%. In de periode 2007-2015 stelt 78% van de respon
denten in een vreemde taal te kunnen presenteren in een professio
van de respondenten uit de periode 2007-2015 durft te mailen in de
lokale taal van de stageplaats, tegenover slechts 52% in 2019-2020.
Tot slot zegt 59% uit de eerste periode te durven telefoneren in de
lokale taal van de stageplaats, tegenover 50% in 2019-2020.

Stage

3.1.5. Overdraagbare vaardigheden

Methodologie

nele omgeving. Dat is maar het geval voor 69% in 2019-2020. 62%

De volgende overdraagbare vaardigheden werden bevraagd:

• heb ik mijn analytische vaardigheden (verder) ontwikkeld;
• kan ik vlot(ter) problemen aanpakken en oplossen;
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Dankzij mijn stage …

• kan ik informatie kritisch bekijken en analyseren;
• heb ik geleerd om mijn tijd efficiënter te beheren;
uitdagingen;
• voel ik me beter in staat om me aan te passen aan en me te
gedragen in nieuwe situaties.

grote invloed had op de overdraagbare vaardigheden van de
deelnemers. Vooral de jonge deelnemers vonden dat ze dankzij de
stage zelfstandiger waren geworden. Velen waren nooit alleen van
huis geweest en moesten zich voor het eerst alleen beredderen.

Aanbevelingen

Zowel uit de enquête als uit de interviews bleek dat de stage een

Conclusies

• sta ik meer open voor en ben ik nieuwsgierig naar nieuwe

Doordat de inhoud van de stage soms niet aan de verwachtingen
voldeed of door problemen met het logies, moesten ze problemen
oplossen waarmee ze tevoren nooit waren geconfronteerd. Hun
probleemoplossend vermogen is dus zeker verbeterd. Zo moest Aaron
nieuw logies zoeken nadat hij het slachtoffer werd van logiesfraude.
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De meeste geïnterviewden wezen op hun grotere zelfredzaamheid,
wezen op het belang van het vermogen om anderen beter te
begrijpen.

Inhoud

maar ook op een groter empathisch vermogen. Zowel Ann als Tessa

Vooral in onvoorziene omstandigheden zijn deze overdraagbare
bachelorsdiploma Chemie was inhoudelijk bijzonder slecht georga
niseerd en voldeed niet aan haar (professionele) verwachtingen. Zij
benadrukte sterk het belang van zelfredzaamheid, creativiteit en
veerkracht. Dankzij haar persoonlijk probleemoplossend vermogen,

Methodologie

vaardigheden uiterst belangrijk. Lucy’s professionele stage voor haar

haar zin voor initiatief en haar doorzettingsvermogen en moed heeft
negatieve omstandigheden. Ze heeft er zelf voor gezorgd dat ze toch
nog interessante activiteiten kon ontwikkelen die een band hadden

Stage

ze toch het beste van haar stage kunnen maken, ondanks alle

met haar opleiding. Ze heeft haar stageperiode ook gebruikt om aan
haar bachelorthesis te werken en heeft er persoonlijk voor gezorgd

Ook in de enquête wezen respondenten erop dat ze vooral

Impact

dat ze haar werk en studietijd ter plaatste goed organiseerde.

overdraagbare vaardigheden hadden verworven.

ervaren. Ze heeft bijgedragen aan mijn zelfstandig werken en
leren, timemanagement, en werken in een professionele

Conclusies

Ik heb mijn buitenlandse stage in Zweden als heel positief

omgeving waar veel interculturele relaties plaatsvinden. Ze
Daphne (22), Oostende

93% van de respondenten voelt zich dankzij de stage beter in staat

Aanbevelingen

heeft een duidelijke richting gegeven aan waar ik naartoe wil.

om zich aan te passen en zich te gedragen in nieuwe situaties.
Evenveel respondenten staan meer open in het leven en zijn
nieuwsgierig naar nieuwe uitdagingen. 84% kan vlotter problemen
aanpakken en oplossen. 78% kan informatie kritisch bekijken en
analyseren en heeft zijn of haar analytische vaardigheden verder
ontwikkeld. Tot slot kan 73% zijn of haar tijd efficiënter beheren.
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Figuur 26: Impact op de overdraagbare vaardigheden
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Dat men het belang van overdraagbare competenties zeker niet mag
onderschatten, blijkt uit verschillende publicaties van de Europese

Aanbevelingen

Helemaal akkoord

10%

21%

54%

Conclusies

heb ik geleerd om mijn tijd meer
efficiënt te beheren

Unie. De Nieuwe Agenda voor Vaardigheden van de Europese
Commissie (Europese Commissie, 2016) wijst erop dat werkgevers
niet alleen de juiste vaardigheden voor specifieke beroepen zoeken,
maar ook steeds meer belang hechten aan overdraagbare vaardig
heden. Voor mensen die een eigen bedrijf willen opstarten, zijn deze
vaardigheden eveneens essentieel.
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Sommige respondenten wijzen erop dat juist deze overdraagbare
de stage:

Inhoud

vaardigheden het belangrijkste zijn dat ze hebben overgehouden aan

Ik denk dat veel mensen vergeten dat een stage geen Erasmet leeftijdsgenoten; een stage is werken, in een ander land
en een andere taal. Je woont meestal niet tussen studenten,
maar tussen lokale mensen. … Leer je professioneel bij?
Absoluut! Maar de grootste les? Trek je uit de slag en los het

Methodologie

mus is [in de traditionele zin]. Een Erasmus is leuk, sociaal en

op. Is de stageplaats niet goed? Vertrek. Leer je te weinig
verken het land! Het zijn die dingen die meetellen in het leven
en in je loopbaan, niet zozeer wat je professioneel als buiten-

Stage

mensen kennen? Volg een avondles, bouw een netwerk uit,

lands stagiair doet ...

jezelf. Enig voordeel op de arbeidsmarkt later is mooi meege-

Impact

Volgens mij moet je vooral op buitenlandse stage gaan voor
nomen, als dat zo uitdraait. Maar het is vooral zo’n grote
verrijking op persoonlijk vlak dat ik het iedereen heel erg kan
openstaan, maar ook zij die er misschien niet meteen aan
denken om een buitenlandse stage te ondernemen.
Martijn (31), Gent

invloed te hebben op de overdraagbare vaardigheden. Hoe langer het
verblijf in het buitenland, hoe groter de impact. Hoewel de duur van
de stage een invloed heeft op alle overdraagbare vaardigheden,

Aanbevelingen

Zoals bij zoveel vaardigheden blijkt ook hier de duur van de stage een

Conclusies

aanraden. Iedereen, niet noodzakelijk alleen zij die ervoor

merken we het grootste verschil bij de verdere ontwikkeling van
analytische vaardigheden.
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Figuur 27:
Impact op overdraagbare vaardigheden volgens duur van de stage
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Er zijn ook verschillen volgens gastland. Vooral respondenten die in
Nederland stage liepen, hebben geleerd om informatie kritisch te

Aanbevelingen

2 maanden of minder

30%

bekijken en te analyseren (90% tegenover 63% voor wie naar
Frankrijk ging). Ook hebben ze geleerd om hun tijd efficiënter te
beheren (86% tegenover 67% voor wie naar het Verenigd Koninkrijk
ging). Vooral respondenten die naar het Verenigd Koninkrijk (82%) en
Duitsland (81%) gingen, hebben hun analytische vaardigheden
(verder) ontwikkeld en kunnen vlot(ter) problemen aanpakken en
oplossen (87% DE en 86% UK). Het is mogelijk dat het ontwikkelen
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van die vaardigheden eerder te maken heeft met de uit te voeren

Men stelt vast dat meer studenten van professionele opleidingen

Inhoud

opdrachten dan met het gastland.

(79%) dan van academische opleidingen (75%) hun analytische
vaardigheden (verder) hebben ontwikkeld en hebben geleerd om
professionele opleidingen tegenover 76% academische opleidingen).
Tijdens de interviews verwezen echter vooral de geïnterviewden met
een academische opleiding naar hun verbeterde analytische

Methodologie

informatie kritisch(er) te bekijken en te analyseren (80%

vaardigheden. Volgens Senne staat het buiten kijf dat hij aan kritisch
onderzoeksomgeving die tracht fundamentele principes te ontrafelen
met behulp van exacte wetenschappen en materiaalwetenschappen.

Stage

en analytisch denken heeft gewonnen tijdens zijn stage in een

Figuur 28: Impact op overdraagbare vaardigheden volgens gender
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Aanbevelingen

0

hebben dan vrouwen. Dat geldt vooral voor het vlotter aanpakken
van problemen en het kritisch bekijken van informatie.
Meer respondenten die mobiel waren in het jaar 2019-2020 hebben
geleerd om informatie kritisch te bekijken en te analyseren (80%) en
hun tijd efficiënter te beheren (75%) dan de respondenten die in de
jaren 2007-2015 mobiel waren: respectievelijk 75% en 69%.
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3.1.6. Digitale vaardigheden
Inhoud

De volgende elementen rond digitale vaardigheden werden bevraagd:
Dankzij mijn stage …
• kan ik recente technologieën of software gebruiken;
• schrikt het me niet af om nieuwe technologieën of software te
gebruiken.

Methodologie

• bezit ik meer en betere digitale vaardigheden;

De buitenlandse stage schijnt het minste impact gehad te hebben op
de digitale vaardigheden. Zo zegt 58% van de respondenten dat
en betere digitale vaardigheden hebben en de helft dat ze recente

Stage

nieuwe technologieën hen niet langer afschrikken, 53% dat ze meer
technologieën of software gebruiken.
Het valt op dat bijna een op de vijf van de respondenten NVT
in zijn nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa (2016) als een
basisvaardigheid, zoals lezen en schrijven.

Impact

aanduidt. Toch ziet de Europese Commissie de digitale vaardigheden

Figuur 29: Impact op de digitale vaardigheden van de deelnemers
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Er zijn grote verschillen tussen de academische en professionele
sche opleidingen dat ze meer en betere digitale vaardigheden
bezitten, in tegenstelling tot 59% van de professionele opleidingen.

Inhoud

opleidingen. Zo zegt maar 43% van de respondenten uit academi

Slechts 46% van de respondenten van academische opleidingen
benadrukken dat ze recente technologieën of software gebruiken
afschrikt om nieuwe technologieën of software te gebruiken. Bij de
professionele opleidingen zegt meer dan twee derde (67%) niet te
worden afgeschrikt door nieuwe technologieën.

Methodologie

(54% voor professionele opleidingen). 48% zegt dat het hen niet

Men ziet ook verschillen als men de duur van het verblijf in rekening
die meer dan vier maanden mobiel waren, dat ze meer en betere
digitale vaardigheden hebben, dat ze recente technologieën of

Stage

neemt. Zoals blijkt uit figuur 30, stelt twee derde van de respondenten

software gebruiken en dat recente technologieën of software hen niet
langer afschrikken.
Impact

Figuur 30: Impact op digitale vaardigheden volgens duur
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Stagiairs die vier maanden in het buitenland verbleven, stellen vooral
(64%). Ze bezitten ook betere digitale vaardigheden (59%) en kunnen
recente technologieën of software gebruiken. Van de respondenten die

Inhoud

dat nieuwe technologieën en software hen niet langer afschrikken

drie maanden mobiel waren, daarentegen, bezit minder dan de helft
betere digitale vaardigheden en kan maar 43% recente technologieën
afschrikken. Van de respondenten die twee maanden stage liepen,
bezit maar een derde betere digitale vaardigheden. Minder dan de
helft is niet langer bang om nieuwe technologieën of software te
gebruiken (47%) en niet meer dan 41% kan die ook gebruiken.

Stage

Figuur 31 :
Impact op digitale vaardigheden volgens gender
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gebruiken. 53% zegt dat nieuwe technologieën hen niet langer
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Impact
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de helft van de vrouwen dat recente technologieën en software hen
niet langer afschrikken, terwijl dat het geval is voor bijna driekwart
van de mannen.

Aanbevelingen

Er zijn ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo zegt maar

Conclusies

0

Minder dan de helft van de vrouwen zegt meer en betere digitale
vaardigheden te bezitten na de stage en niet meer dan 44% kan
recente technologieën of software gebruiken. Daartegenover bezit
64% van de mannen meer en betere digitale vaardigheden en kan
62% dankzij de stage recente technologieën of software gebruiken.
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Afgestudeerden hebben blijkbaar meer digitale vaardigheden
recent afgestudeerden verbleven ook langer in het buitenland. Maar
51% van de studenten die een stage deden tijdens de opleiding, bezit

Inhoud

verworven dan respondenten die tijdens hun studie stage liepen. De

meer en betere digitale vaardigheden. Dat is wel het geval voor 59%
van de respondenten die stage liepen na hun studie. 55% van die
tegenover slechts 49% van de studenten.
Toch ziet men de grootste verschillen als men de studiegebieden
vergelijkt. Vooral de respondenten van de studiegebieden

Methodologie

laatsten kunnen ook recente technologieën en software gebruiken,

Ingenieurswetenschappen (gemiddeld 89%) en ICT (gemiddeld 86%)
verwonderlijk omdat die vaardigheden voor hen essentieel zijn. Ook
de respondenten van Diensten (64%), Kunst en Geestesweten

Stage

hebben meer digitale vaardigheden verworven. Dat is niet

schappen (63%) en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Statistiek
(61%) hebben tijdens de stage hun digitale vaardigheden verbeterd.

wetenschappen, wordt steeds meer nieuwe software gebruikt om het

Impact

In de studiegebieden Diensten en Kunst, maar ook in de Natuur
werk efficiënter te maken. Dat werd bevestigd in de interviews.

grafische activiteiten voor magazines en andere publicaties, websites
en de branding van projecten en producten. Heel wat van haar werk is
zuiver digitaal.

afgeschrikt door nieuwe technologieën en software (61%), maar niet
meer dan 44% kan ze ook gebruiken. Hoewel slechts 46% van de
respondenten Sociale Wetenschappen en Journalistiek niet langer
wordt afgeschrikt door nieuwe technologieën, kan de helft van die

Aanbevelingen

De respondenten van Bedrijfskunde en Rechten worden niet langer

Conclusies

Inge wees erop dat haar activiteiten een boeiende mix zijn van

respondenten ze wel gebruiken en meent 57% over betere digitale
vaardigheden te beschikken. In Gezondheidszorg en Welzijn heeft
maar 28% zijn of haar digitale vaardigheden verbeterd, en kan een
derde nieuwe technologieën en software gebruiken, hoewel 40%
beweert er niet langer door afgeschrikt te worden.
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Figuur 32: Impact op digitale vaardigheden volgens studiegebied
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Van Landbouw en Diergeneeskunde hebben nog minder respondenten
technologieën of software gebruiken. In Onderwijs liggen de cijfers
bedroevend laag. Hoewel men die cijfers omzichtig moet gebruiken

Inhoud

hun digitale vaardigheden verbeterd. Slechts een kwart kan nieuwe

vanwege het lage aantal respondenten, is het toch een teken aan de
wand. Onze leerkrachten zullen hun leerlingen onvoldoende kunnen
vaardigheden beschikken.
Vooral de studenten die voor hun stage naar Nederland gingen,
hebben meer en betere digitale vaardigheden verworven.

vaardigheden hebben verworven. Maar 49% van de respondenten uit
2019-2020 bezit meer en betere digitale vaardigheden dankzij de

Stage

Tot slot valt het op dat de studenten de laatste jaren minder digitale

Methodologie

voorbereiden op de nieuwe eindtermen als ze zelf niet over digitale

stage. In de periode 2007-2015 was dat nog 55%. Vermoedelijk
vertrekken de studenten tegenwoordig met betere digitale

3.1.7. Interculturele vaardigheden
en waarden
• zie ik de meerwaarde van verschillende culturen;
• ben ik toleranter tegenover de waarden en het gedrag van anderen;

Conclusies

Dankzij mijn stage …

Impact

vaardigheden.

• kan ik beter samenwerken met mensen met een andere
• ben ik me meer bewust van sociale en politieke concepten als
democratie, justitie, gelijkheid, burgerrechten enzovoort.
Na de stage ziet 86 % de meerwaarde van verschillende culturen.

Aanbevelingen

achtergrond of van een andere cultuur;

83% kan beter samenwerken met mensen met een andere
achtergrond of van een andere cultuur. 79% is toleranter geworden
tegenover de waarden en het gedrag van anderen. 56% is zich meer
bewust van sociale en politieke concepten als democratie, justitie,
gelijkheid en burgerrechten.
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Inhoud

Figuur 33:
Impact op Interculturele en maatschappelijke waarden
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mentaliteit te ervaren.

belangrijke ervaring omdat ik eens een andere mentaliteit
leerde kennen dan in België. Ik kwam terecht in [een] veel
opener leeromgeving en voelde me veel meer aanvaard binnen

Aanbevelingen

De buitenlandse stage in Finland was voor mij persoonlijk een

Conclusies

Sommigen wijzen erop hoe fijn het was om een andere cultuur en

een groep enthousiaste studenten die ook op zoek gingen

Impact

0%

39%

naar zelfontplooiing in deze wereld. Het was een unieke
ervaring waaraan ik met veel plezier terugdenk en die ik
iedereen zou kunnen aanraden.
Brecht (29)
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Heel veel respondenten wijzen erop dat je na een Erasmuservaring
Inhoud

anders leert kijken.

Een Erasmuservaring zou ik aan elke student aanraden. Het
opent je ogen voor het grotere geheel van de wereld en kan de
mensen kennen met verschillende afkomst, verhalen, culturen
en normen en waarden, wat voor waardevolle vriendschappen
kan zorgen die volledig anders zijn dan “normale” vriendschappen.

opvallend. Betekent dit dat de respondenten op hun stageplaats niet

Stage

Het grote aantal NVT (ongeveer 6%) in dit deel van de enquête is

Methodologie

tunnelvisie van veel mensen doorbreken. Daarnaast leer je

in aanraking zijn geweest met andere culturen? Voor het laatste item
(sociaal en politiek bewustzijn) loopt het aantal NVT zelfs op tot 11%.

waren, zien de meerwaarde in van verschillende culturen. Toch heeft

Impact

Alle respondenten, ook zij die maar twee maanden in het buitenland
ook hier de duur van de stage invloed op de andere interculturele
vaardigheden en waarden. 81% van wie meer dan vier maanden
anderen. Bij wie maar twee maanden mobiel was, is dat 76%. Wie
meer dan vier maanden in het buitenland vertoefde, kan ook beter
samenwerken met mensen met een andere achtergrond of een

Conclusies

stage liep, is toleranter tegenover de waarden en het gedrag van

andere cultuur (88%). 65% is zich meer bewust van sociale en
burgerrechten. Het verschil met de respondenten die maar twee
maanden stage liepen, is groter voor de samenwerking met mensen
met een andere cultuur (73%) en voor het bewustzijn van politieke en
sociale concepten (48%).

Aanbevelingen

politieke concepten als democratie, justitie, gelijkheid of

Ook hier is er een verschil tussen respondenten die hun stage liepen
tijdens hun studie en zij die een stage deden toen ze al waren
afgestudeerd. Voor alle interculturele vaardigheden ziet men een
grotere impact op de afgestudeerden (stage na studie) dan op de
studenten (stage tijdens studie). Er wordt nogmaals aan herinnerd
dat de afgestudeerden meestal langer mobiel waren.
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Dankzij mijn stage ...

Inhoud

Figuur 34:
Impact op interculturele vaardigheden en waarden bij studenten en afgestudeerden
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Er zijn bijna geen verschillen tussen professionele en academische
gedrag van anderen. Respondenten uit professionele opleidingen
lijken toleranter (82%) dan respondenten uit academische

Vooral de respondenten uit de studiegebieden Diensten (91%),
Gezondheidszorg en Welzijn (90%) en Onderwijs (92%) zien de

Conclusies

opleidingen (76%).

meerwaarde in van verschillende culturen. Dat is veel minder het
De overgrote meerderheid van de ICT’ers (92%) zijn toleranter
geworden tegenover de waarden en het gedrag van anderen. Dat is
maar het geval voor iets meer dan de helft van de respondenten uit
Landbouw en Diergeneeskunde. Alle respondenten uit Onderwijs en

Aanbevelingen

geval voor het studiegebied Landbouw en Diergeneeskunde (78%).

de overgrote meerderheid uit Ingenieurswetenschappen (92%) en ICT
(91%) kunnen beter samenwerken met mensen met een andere
achtergrond of van een andere cultuur. Ook hier vindt men het
laagste percentage bij Landbouw en Diergeneeskunde (78%). Vooral
de respondenten van Kunst en Geesteswetenschappen (70%) en van
Bedrijfskunde en Rechten (65%) zijn zich meer bewust van sociale en
politieke concepten, terwijl minder dan de helft van de respondenten
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uit Onderwijs zich daarvan bewust zijn. Hoewel deze groep niet

Vooral de respondenten met Duitsland als gastland hebben

Inhoud

representatief is, geeft het toch een tendens aan.

interculturele vaardigheden opgedaan. 91%, hetzelfde percentage als
Spanje, ziet de meerwaarde van verschillende culturen, tegenover
degenen die naar Duitsland gingen, maar slechts 70% van wie in het
Verenigd Koninkrijk stage liep, is toleranter geworden tegenover de
waarden en het gedrag van anderen. In Duitsland leerde 91% beter
samenwerken met mensen met een andere achtergrond of van een

Methodologie

73% van de respondenten die naar Nederland gingen. 81% van

andere cultuur (73% in Nederland). De percentages van respondenten
overal onder de 50%.

Stage

die zich meer bewust zijn van sociale en politieke concepten, liggen

Het zou misschien interessant zijn om na te gaan of tolerantie en
samenwerking met verschillende culturen te maken hebben met
in deze studie te ver leiden.

Impact

politiek leiderschap in de verschillende gastlanden, maar dat zou ons

Senne, een onderzoeker die aan het Max Planckinstituut stage liep, wees
erop dat je dankzij een dergelijke stage leert open te staan voor andere
leert ook de taal van het andere land of van andere collega’s.

Conclusies

culturen en hun diverse aspecten als gastronomie, kunst of literatuur. Je

Samenwerken met andere collega’s bevordert de verdraagJe leert de waarden van de andere culturen en van de eigen
cultuur te waarderen.

Aanbevelingen

zaamheid. Je leert anders omgaan met het begrip integratie.

Een buitenlandse stage is een heel mooie herinnering die je
nooit zal vergeten. Het geeft een breed beeld van hoe je
toekomstige job eruit kan zien. Werken en communiceren met
mensen die een verschillende cultuur hebben, zorgt ervoor dat
je persoonlijke vaardigheden alleen maar verbeteren.
Mehmed (27), Heusden-Zolder
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Thomas, die een deel van zijn stage liep in Nepal, heeft de cultuur van
beter leren kennen. Hij heeft de band leren leggen tussen deze
religieuze/filosofische strekkingen en milieubehoud en biodiversiteit.

Inhoud

Nepal – een boeddhistische en hindoeïstische maatschappij – veel

Het is goed om te zien dat de respondenten in de loop der jaren
2020 dankzij de stage toleranter te zijn tegenover de waarden en het
gedrag van anderen (tegenover 74% uit de periode 2007-2015).

Er werd onderzocht of de stagemobiliteit de interesse en inzet voor

Stage

3.1.8. Interesse voor en inzet in het
sociale en politieke leven

Methodologie

toleranter zijn geworden. Zo zegt 81% van de respondenten uit 2019-

politieke en sociale onderwerpen heeft beïnvloed, en of stagiairs zich
na de mobiliteit meer Europeaan voelden.

• ben ik nu meer actief in het sociale leven van mijn gemeenschap;

Impact

Dankzij de stage …
• ben ik nu meer actief in het politieke leven van mijn gemeenschap;
• ben ik meer geïnteresseerd in wat er dagelijks in de wereld gebeurt;
• voel ik me meer Europeaan.
De stage heeft bij twee derde van de respondenten de interesse

Conclusies

• ben ik meer geïnteresseerd in Europese onderwerpen;

aangewakkerd voor wat er gebeurt in de wereld. Toch geeft 8% NVT
geldt voor alle stellingen uit dit deel van de enquête en dat is te
betreuren. Het is wel bemoedigend dat 61% van de respondenten zich
na de stage meer Europeaan voelt en dat 59% van de respondenten
ook meer geïnteresseerd is in Europese onderwerpen.

Aanbevelingen

aan, wat wijst op een gebrek aan interesse of betrokkenheid. Dat

Dankzij de stage zijn veel respondenten (40%) meer actief in het
sociale leven van hun gemeenschap. 19% is meer actief in het
politieke leven van zijn of haar gemeenschap. Hier stijgt het percen
tage NVT naar 13%, wat wijst op een totaal gebrek aan interesse.
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Dankzij mijn stage ...
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Wetenschappen en Journalistiek (76%) zijn dankzij de stage meer
geïnteresseerd in wat er dagelijks in de wereld gebeurt. Terwijl de
eerste groep niet representatief is, lijkt het bij de tweede groep bijna

Conclusies

Respondenten uit de studiegebieden Onderwijs (85%), Sociale

Impact
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8%

Stage

ben ik nu meer actief in het
sociale leven van mijn gemeenschap

24%

45%

Methodologie

voel ik me meer Europeaan

ben ik nu meer actief in het
politieke leven van mijn gemeenschap

Inhoud

Figuur 35:
Impact op interesse en inzet

vanzelfsprekend om interesse te tonen voor wat er in de wereld
tegenover dat maar 57% van de respondenten Landbouw en
Diergeneeskunde en 55% van de respondenten ICT interesse heeft
voor wat er in de wereld gebeurt. De respondenten Sociale
Wetenschappen (74%), maar ook Ingenieurswetenschappen (76%),

Aanbevelingen

gebeurt, gezien hun studie en toekomstige beroep. Daar staat

hebben interesse voor Europese onderwerpen. Minder dan de helft
van de respondenten Landbouw en Diergeneeskunde heeft
belangstelling voor Europa (49%). De meerderheid van de studenten
of afgestudeerden Onderwijs (85%), Ingenieurswetenschappen (67%)
en Sociale Wetenschappen en Journalistiek (67%) voelt zich meer
Europeaan.
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Figuur 36:
Impact op interesse, inzet en waarden volgens opleiding
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Dat geldt maar voor de helft (51%) van de respondenten uit Landb
wetenschappen (47%) is na de stage meer actief in het sociale leven
van hun gemeenschap. Ook hier vindt men het laagste percentage bij

Inhoud

denten uit Onderwijs (69%) en bijna de helft uit Ingenieurs

Landbouw en Diergeneeskunde (27%). Tot slot zijn vooral afgestu
deerden of studenten uit Ingenieurswetenschappen (27%) en
gemeenschap. Voor Landbouw en Diergeneeskunde is dat maar 8%.
Respondenten uit academische opleidingen voelen zich meer
Europeaan (65%) dan die uit professionele opleidingen (57%).

Methodologie

Natuurwetenschappen (27%) actief in het politieke leven van hun

Misschien doordat die respondenten vaak werkten in Europese en

Zo stelt Senne:

Stage

internationale onderzoeksteams.

Europese en internationale samenwerking binnen een team of
om de Europese gedachte en het Europese gedachtegoed te
concretiseren. Je leert zien hoe je als onderzoeker heel con-

Impact

een internationaal instituut is een uitstekende gelegenheid

creet kan bijdragen tot het verbeteren van de Europese
maatschappij en van de wereld.
Conclusies

Lynn, die momenteel in Curaçao werkt, zegt het volgende:
Erasmusstudenten kunnen heel sterk bijdragen tot het
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.

Aanbevelingen

versterken van het Europese gevoel bij jongeren door ze te
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Een respondente formuleert het als volgt:

met een soortgelijke stage in België. Maar de kennis die ik

Inhoud

De stage bleek inhoudelijk weinig kwalitatief in vergelijking
opdeed over culturele en politieke verschillen en hun implicaties op het beoefenen van de geneeskunde en wetenschapDaarom zou ik het alle artsen aanbevelen om een buitenlandse stage te volgen tijdens hun opleiding.

Methodologie

pelijk onderzoek in het buitenland, is van onschatbare waarde.

Een andere respondent wijst erop dat hij persoonlijk en professioneel
onderwerpen heeft opgewekt.

Stage

heeft bijgeleerd en dat de stage zijn interesse voor Europese

Op persoonlijk vlak leerde ik op buitenlandse stage mijn
partner kennen waar ik ondertussen mee samenwoon. Daarwereld die ik op deze stage heb leren kennen. We bespreken
nog vaak Europese en internationale ontwikkelingen, elk met

Impact

naast heb ik nog altijd contact met vrienden over heel de

onze kijk daarop. De stage heeft dus een belangrijke impact
gehad op mijn leven.

Verschillende geïnterviewden beweerden bereid te zijn om zich in te

Conclusies

Samuel

zetten voor hun gemeenschap én voor de wereld daarbuiten.

zomerkamp om het Engels van Roemeense kinderen te verbeteren.
Ze werd geselecteerd door de vzw Teach for Belgium, die zich inzet
voor beter onderwijs voor bepaalde groepen kinderen (zoals OKAN22-

Aanbevelingen

Suzanna heeft in juli 2019 gewerkt als vrijwilligster tijdens een

kinderen) en om pas afgestudeerden en professionals te vormen tot
inspirerende leraren in vakken waarvoor er een lerarentekort is
(Wiskunde, Wetenschappen, Frans, Engels, Nederlands, enzovoort).
Momenteel volgt ze een cursus 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
22

Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen

talenkennis en mensenkennis daar van groot nut kunnen zijn.
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Guido hoopt een jaar naar Latijns-Amerika te kunnen gaan om er

Lynn deed in haar 7de jaar geneeskunde (2016-2017) alleen nog

Inhoud

professioneel te werken of om er een vorm van sociaal werk te verrichten.

stages, onder meer in een hospitaal in Kenia. Ze hoopt in de toekomst
nog vrijwilligerswerk te kunnen verrichten in ontwikkelingslanden.

in Hongarije en Indië, waar hij telkens een maand werkzaam was.
Thomas hoopt door zijn onderzoek te kunnen bijdragen tot de

Methodologie

Piet deed in het secundair onderwijs vrijwilligerswerk in een weeshuis

ontwikkeling van methodes om soundscapes (geluidslandschappen)
brengen en de biodiversiteit te beschermen of te verbeteren.

Stage

op te stellen, om zo de biodiversiteit van een gebied in kaart te helpen

Ook Séverine wil zich inzetten voor vrede en veiligheid in onze
maatschappij:

die sterke banden hebben met concrete mensen. Ik wil iets

Impact

Ik wil zeker voor organisaties als de VN werken, op dossiers
concreets doen aan prangende problemen en bijdragen tot
vrede en veiligheid in onze maatschappij.

die bereid waren een interview te geven.

toleranter geworden tegenover andere culturen, maar hebben ook
meer interesse voor wat er dagelijks in de wereld gebeurt: 65% in
2019-2020 tegenover 59% in de periode 2007-2015. Ze zijn zich ook
meer bewust van sociale en politieke concepten als democratie,

Aanbevelingen

De respondenten die de laatste jaren mobiel waren, zijn niet alleen

Conclusies

Het is niet verwonderlijk dat het juist de meest gemotiveerden waren

justitie, gelijkheid of burgerrechten (58%) tegenover de respondenten
uit de vroegste periode (52%). Tot slot zijn ze ook meer actief in het
politieke leven van hun gemeenschap (21%) tegenover slechts 13% in
de periode 2007-2015.
Het valt op dat zelfstandigen zich veel meer dan de andere
respondenten willen inzetten voor het sociale leven van hun
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gemeenschap. Zo stelt 56% van de zelfstandigen dat ze dankzij de
(40% voor alle respondenten). 84% zegt toleranter te zijn tegenover
de waarden en het gedrag van anderen (79% voor alle respondenten).

Inhoud

stage meer actief zijn in het sociale leven van hun gemeenschap

89% kan beter samenwerken met mensen met een andere
achtergrond of van een andere cultuur (83% gemiddeld).
Methodologie

3.1.9. Impact op het zelfvertrouwen
van de deelnemers
Zowel in de interviews als in de enquête gaven de deelnemers aan
gegeven.

Stage

dat de stagemobiliteit hun zelfvertrouwen een enorme boost heeft

Dankzij de stage …
• heb ik meer vertrouwen in mijn eigen kunnen;
communiceren;
• ken ik mijn eigen sterktes en zwaktes beter.

Impact

• heb ik meer zelfvertrouwen om in een vreemde taal te

De meeste respondenten (93%) hebben dankzij de stage meer
beter dan voordien. 81% heeft ook meer zelfvertrouwen om in een
vreemde taal te communiceren. De 9% NVT voor deze stelling zijn
waarschijnlijk stagiairs die hun stage in Nederland liepen. Maar 1%

Conclusies

vertrouwen in hun eigen kunnen en 88% kent zijn of haar sterktes

gaat helemaal niet akkoord met de voorgelegde stellingen.

Ik zou het iedereen enorm aanbevelen. Op Erasmus gaan is
een fantastische ervaring. Voor mij was het een avontuur waar

Aanbevelingen

Zo zegt een van de respondenten in de enquête:

ik nog vaak aan terugdenk. Ik heb niet zoveel bijgeleerd als ik
in België had gedaan, maar ik heb 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.
Liese (24), Roeselare
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En een andere:

boost, ook al wat erbij kwam kijken: uit eigen beweging een

Inhoud

Niet alleen de stage zelf gaf mijn zelfvertrouwen een enorme
stage zoeken (dat werd in mijn opleiding niet aangeboden of
aangeraden), een woning vinden in het buitenland, voor het

Methodologie

eerst alleen gaan wonen, co-housen, op mijn eentje een
nieuwe stad ontdekken enzovoort.

Figuur 37:
Impact op interesse en inzet
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Vooral de duur van de stage heeft een impact op het vertrouwen in
mobiel waren, zegt meer vertrouwen te hebben in eigen kunnen,
tegenover 86% van de respondenten die maar twee maanden stage
liepen. 93% van de eerste groep kent zijn of haar eigen sterktes en
zwaktes beter; bij de groep die twee maanden mobiel was, is dat

Aanbevelingen

eigen kunnen. 96% van de respondenten die meer dan vier maanden

84%. Tot slot heeft 83% van wie een langere stage liep, meer
zelfvertrouwen om in een vreemde taal te communiceren tegenover
74% van de stagiairs die slechts twee maanden in het buitenland
verbleven. Toch ligt hier het percentage van de respondenten die drie
maanden (85%) of vier maanden (86%) in het buitenland verbleven,
iets hoger.
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Figuur 38: Impact op zelfvertrouwen per studiegebied
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Afgezien van de kleine groep uit Onderwijs zijn het vooral de
gestegen is. Dat geldt zowel voor het vertrouwen in eigen kunnen en
het zelfvertrouwen om in een andere taal te communiceren, als kennis

Inhoud

studenten uit Diensten wiens zelfvertrouwen dankzij de stage

over eigen sterktes en zwaktes. We kunnen gerust stellen dat de
meeste studenten na de stage meer vertrouwen hebben in eigen
is, hoger dan 90%, behalve bij de studiegebieden Ingenieursweten
schappen en Landbouw en Diergeneeskunde. Maar ook daar gaat
respectievelijk 86% en 84% (helemaal) akkoord. Ook kennen de
respondenten hun zwaktes en sterktes beter. Wel zijn er aanzienlijke

Methodologie

kunnen. Overal ligt het percentage dat het daar (helemaal) mee eens

verschillen in het zelfvertrouwen om in een vreemde taal te
(helemaal) akkoord gaan dat ze meer zelfvertrouwen hebben om in
een vreemde taal te communiceren, is dat in het studiegebied Kunst

Stage

communiceren. Terwijl de meeste respondenten (96%) van Diensten

en Geesteswetenschappen maar voor 71% het geval.

respondenten die naar Spanje gingen het meest vertrouwen hebben
in eigen kunnen, en wie in Duitsland stage liep het minst. Wat het

Impact

Als men de verschillende gastlanden vergelijkt, merkt men dat

zelfvertrouwen om in een vreemde taal te communiceren betreft,
wordt bevestigd wat al voor de kennis van vreemde talen werd
meer zelfvertrouwen om in een vreemde taal te communiceren,
tegenover slechts 36% van de respondenten die naar Nederland
gingen. 95% van deze respondenten zeggen dat ze hun eigen sterktes

Conclusies

opgemerkt. 99% van de stagiairs die naar Frankrijk gingen, heeft

en zwaktes beter kennen tegenover slechts 79% van wie naar

De respondenten die stage liepen nadat ze waren afgestudeerd,
hebben meer vertrouwen in eigen kunnen (96%) dan zij die stage
liepen tijdens hun studie (91%). De eersten zijn gemiddeld ook ouder

Aanbevelingen

Duitsland ging.

dan de laatsten.

124

Figuur 39: Verkregen zelfvertrouwen volgens gastland
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Wanneer men de respondenten indeelt volgens hun huidige statuut
(studenten, zelfstandigen, loontrekkenden, werkzoekende werklozen
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vertrouwen in mijn
eigen kunnen

40%
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86%

en niet-werkenden) is het niet verwonderlijk dat vooral werklozen
eigen kunnen dan de anderen (93%).
Wat het zelfvertrouwen betreft, is alleen het zelfvertrouwen om in een
vreemde taal te communiceren in de loop der jaren gedaald. In de

Aanbevelingen

(84%), maar ook studenten (88%) minder vertrouwen hebben in hun

periode 2007-2015 zei nog 87% dankzij de stage beter in een
vreemde taal te kunnen communiceren. Dat percentage daalde naar
80% in 2019-2020.
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Als de verschillende aspecten van de competenties worden

Inhoud

3.1.10. Overzicht van de
verworven competenties
samengevoegd, is duidelijk dat de stage een heel belangrijke impact
impact op de praktische professionele vaardigheden en op sociale
vaardigheden als communicatie-, team-, interculturele en overdraag
bare vaardigheden. Het zelfvertrouwen van de respondenten heeft
zeker een enorme boost gekregen, en ze hebben in het buitenland een

Methodologie

heeft gehad op de competenties van de deelnemers. Er is vooral een

bedrijfscultuur en organisatie ervaren die verschilt van de Vlaamse.
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Figuur 40:
Impact op de competenties, eigenschappen en waarden van de respondenten
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Figuur 41:
Impact op de verschillende competenties, eigenschappen en waarden volgens duur
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Een betere kennis van een vreemde taal hangt sterk af van het
stageland (Nederland, Frankrijk of andere landen) en van de
verblijfsduur. Dat laatste geldt ook voor de specifieke technische
competenties en digitale vaardigheden.
Wie langer stage loopt, merkt niet meer verschillen in bedrijfscultuur
en organisatie op dan wie kortere stages doet. Respondenten merken
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de verschillen in bedrijfsorganisatie en -cultuur onmiddellijk op. Wel
uitgesproken dan in andere. Alle deelnemers hebben praktische
professionele competenties verworven. Hoewel er verschillen zijn qua

Inhoud

zijn de verschillen in sommige landen (Frankrijk en Spanje) meer

duur, zijn die niet significant. Voor technische competenties en
digitale vaardigheden is naast de duur vooral het studiegebied

Voor een aantal competenties blijkt er vooral een verschil te zijn
tussen stages van twee maanden of minder (bijvoorbeeld door
COVID-19) en stages van drie maanden of meer. Dat geldt vooral

Methodologie

bepalend.

voor ICT-vaardigheden, kennis van vreemde talen, en sociale en
Stage

politieke interesse en inzet.

Impact
Conclusies
Aanbevelingen
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3.2. Contacten na de stage
contact met mensen uit hun persoonlijke omgeving die ze ontmoet

Inhoud

Na de SMP hebben de deelnemers nog vaak (26%) of soms (32%)
hebben tijdens de buitenlandse stage, zoals andere studenten, hun
contacten via sociale media als Facebook of Whatsapp.

Figuur 42: Contacten na de stage
Hoe vaak heb je nu nog contact met
mensen uit je persoonlijke omgeving
die je ontmoet hebt tijdens je
buitenlandse stage, zoals andere
studenten, je gastgezin, collega’s van
je werkplek, ... ?

Methodologie

gastgezin of collega’s van de werkplek. Meestal onderhouden ze die

26%
32%

Stage

29%
13%

12%

Hoe vaak heb je nu nog contact met
mensen uit je professionele omgeving
die je ontmoet hebt tijdens je
buitenlandse stage?

22%

Impact

30%
35%
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30%
Soms

35%
Zelden

40%
Nooit

minder frequent (12% vaak, 22% soms en 35% nooit).

belangrijke meerwaarde van de stage.

De buitenlandse stage was een heel leuke ervaring. Ik heb mijn

Aanbevelingen

Sommigen zien de contacten die ze hebben opgebouwd als een

Conclusies

Contacten met mensen uit de professionele omgeving zijn veel

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)
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Stef, een student Sociaal Werk die in het academiejaar 2019-2020
netwerk opgebouwd, vooral tijdens zijn vrije tijd. Hij houdt met veel
studenten contact. Met enkelen communiceert hij zelfs dagelijks.

Inhoud

mobiel was, heeft tijdens zijn stage in Finland een breed sociaal

Ann, die stage liep aan de universiteit van Cambridge, heeft haar
en blijft met sommigen van dit netwerk in contact.
Sommige respondenten hebben tijdens de stage ook hun partner
leren kennen:
De kers op de taart is dat ik tijdens mijn buitenlandse stage
mijn partner heb leren kennen, met wie ik intussen vier jaar
een relatie heb.

internationale contacten uitgebouwd. Ze houdt contact met heel wat
leden van dat netwerk. Haar boeiende internationale carrière is daar

Impact

Ook Tessa heeft dankzij haar stage een mooi netwerk van Europese en

Stage

Figuur 43:
Stef Gyzels met een
vriendengroep in Finland

Methodologie

netwerk van Europese en internationale contacten verder uitgebouwd

zeker een gevolg van. Ze wijst erop dat ze naast haar linguïstische
vaardigheden nog heel wat andere vaardigheden heeft verworven:

en uitspraak te verbeteren. Het was ook geweldig leuk om
daar te wonen en van de stad en het land te genieten met

Conclusies

Ik ben vooral naar Engeland vertrokken om mijn taalkennis

mijn vrienden, en nieuwe activiteiten te doen (zoals
rond te reizen met vrienden of alleen. Op dat vlak ben ik veel
zelfstandiger geworden: alles zelf uitzoeken en (vaak de
goedkoopste optie) regelen. Dat deed me beseffen dat je op
verschillende manieren plezier kan hebben en dat je daar niet

Aanbevelingen

swingdansen). Ik had de mogelijkheid om in mijn vrije tijd

per se veel geld moet aan uitgeven. 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), Praag
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Lynn, een nefrologe, is de voorbije jaren telkens een of twee keer op
Inhoud

stap geweest met de collega’s die ze tijdens haar stage heeft
ontmoet.
Hoe recenter de stage, hoe meer contact de respondenten nog
hebben met vrienden of collega’s. Zo heeft nog 38% van de respon
collega’s. Dat percentage stijgt aanzienlijk vanaf de jaren 2016 en
2017 (61%) en is het hoogste voor de jaren 2018 en 2019 (67%).
Wat de stageplaats betreft, heeft ongeveer 30% van de

Methodologie

denten die onder LLP mobiel waren, contact met vroegere vrienden of

respondenten nog vaak of soms contact met de stageplaats – met
Stage

uitschieters naar boven of naar onderen. Voor het academiejaar
2019-2020 ligt dat percentage veel hoger (50%).

Figuur 44: Contacten met de stageplaats volgens jaar van de mobiliteit

Impact

38%

Hoe vaak heb je nu nog contact met
mensen uit je persoonlijke omgeving
die je ontmoet hebt tijdens je
buitenlandse stage, zoals andere
studenten, je gastgezin,
collega’s van je werkplek, ... ?
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Conclusies
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Aanbevelingen
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Maar ook geïnterviewden die hun stage al langer achter de rug
persoonlijk als professioneel. Inge, die in het academiejaar 2010-2011
stage liep in Berlijn, vertelde dat ze daar na een tijdje goed aanvaard

Inhoud

hebben, staan vaak nog in contact met vroegere collega’s, zowel

werd door haar collega’s en volledig in het team was geïntegreerd. Ze
maakte er vrienden met wie ze nog altijd contact heeft. Nu ze als
eerste bureau waarvoor ze werkte in Berlijn. Met de Kerstdagen
ontvangt ze nog altijd kaartjes van haar collega’s in Berlijn en ze
stuurt ook kaartjes naar hen.

Methodologie

zelfstandige werkt in München, heeft ze al samengewerkt met het

Hoe langer de stage, hoe frequenter de contacten. Van de
74% nog vaak of soms contact met mensen uit de persoonlijke
omgeving, en 55% met mensen uit de professionele omgeving. Voor

Stage

respondenten die een stage deden van meer dan 4 maanden, heeft

wie twee maanden of minder mobiel was, liggen die percentages op
respectievelijk 54% en 32%.

de vroegere stageplaats, denkt 81% toch dat ze die makkelijk zouden

Impact

Hoewel 65% van de respondenten zelden of nooit contact heeft met
kunnen bereiken als ze dat waardevol zouden vinden voor hun
(volgende) job. Slechts 6% denkt dat hij of zij de stageplaats
alleen rekening wordt gehouden met wie zelden of nooit contact
heeft met de stageplaats, blijft het percentage even hoog. Ook hier
geldt: hoe recenter de stage, hoe makkelijker de respondenten

Conclusies

daarvoor niet kan of wil bereiken. 13% weet het niet. Zelfs als er

geneigd zijn om contact op te nemen met het bedrijf. Voor de laatste
open om contact op te nemen met de stageplaats in het kader van
een (toekomstige) job.

Aanbevelingen

twee academiejaren staat zelfs 87% van de respondenten ervoor
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3.3.1. Kwaliteit van de stage
tijdens de stage relevant waren voor hun studies en zo ja of zo neen
waarom. Zes respondenten hebben deze open vraag niet beantwoord.
Van de stagiairs die de vraag wel beantwoordden, zegt 89% dat de
stage relevant was en 11% dat dat niet het geval was. Die cijfers

Methodologie

De respondenten kregen de vraag of ze vonden dat hun opdrachten

Inhoud

3.3. Kwaliteit van en tevredenheid
over de stage

liggen hoger dan wat de respondenten onmiddellijk na hun stage in
2014 t.e.m. 2019) aan dat de gekregen taken relevant waren voor hun
opleiding.

De meeste respondenten vonden de stage relevant voor hun studie

Impact

De opdrachten van de stage waren relevant voor
de studie

Stage

de vragenlijst hadden aangegeven. Daar gaf slechts 80,9% (jaren

omdat ze goed aansloot bij de gevolgde studie of afstudeerrichting.
Dat blijkt uit de volgende commentaren.

deze stage perfect kaderde binnen mijn specifieke

Conclusies

Ik vond de stage relevant omdat …

afstudeerrichting Business & Languages, gebruik van
en buitenlandse economische activiteiten.

ik heel wat skills die ik op school heb aangeleerd, in de praktijk

Aanbevelingen

vreemde talen + opdrachten in het kader van de Vlaamse

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.
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over verschillende aspecten (marketing, sales, IT, HR ...). Mijn
richting focust ook op al die aspecten, die het mogelijk maken

Inhoud

het [een] digitaal bedrijf is (een startup) waar ik geleerd heb

om echt een bedrijf op te starten en te runnen.

meedenken over campagnes in de culturele sector, magazines
maken, boeken voor kunstenaars en architecten. Dat is
volledig wat ik heb gestudeerd.

hadden bijgeleerd.

Stage

Vaak vonden de respondenten dat ze tijdens de stage heel wat

Methodologie

de stages helemaal overeenkwamen met mijn studie. Ik mocht

Ik heb veel bijgeleerd over de uitvoering van
met duidelijk andere normen en waarden dan bij ons.’

Impact

wetenschappelijke experimenten op een andere universiteit,

Ik dacht meer over het theoretische deel na en voerde niet
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.

evaluatie van de eigen opleiding.
Ik deed meer zelfstandig onderzoek vergeleken met mijn

Aanbevelingen

Soms is de positieve ervaring tijdens de stage ook een negatieve

Conclusies

alleen de praktijk uit. Daardoor kon ik kritischer denken en

thuisinstelling.

Alles wat ik nu kan, is door mijn stage, en niet door mijn
thuisinstelling.
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verkeerd. Op mijn stageplek heb ik pas echt kunnen zien hoe
alles in elkaar zit.

volwaardig werknemer en professional, en niet als een stagiair.
Ik werkte mee als een volwaardige medewerker. Ik werd
betrokken bij projecten waar ik met collega’s van de stageplek

Methodologie

Afgestudeerden apprecieerden dat ze werden beschouwd als een

Inhoud

De werkwereld die mijn leerkrachten schetsten, was totaal

aan werkte. De taken waren relevant voor mijn studie, aangecommerciële doeleinden.

Stage

zien ik leerde mijn kennis in te zetten voor educatieve en

Ik kon als kinesitherapeut stage lopen. Ik behandelde zelf
patiënten ook voorgesteld als kinesitherapeut, niet als
student. Ze vonden het zelf belangrijk om daarop te hameren

Impact

patiënten en volgde mee met de collega’s. Ik werd aan de

aangezien ik effectief al afgestudeerd was.

punt voor de stage.

Conclusies

Ook de verscheidenheid van taken werd aangegeven als een positief

Ik herinner mij niet echt meer wat de specifieke opdrachten
aangezien Engels een belangrijk vak was binnen mijn studie
en ik op mijn stageplaats alleen in het Engels kon communiceren (zowel schriftelijk als mondeling). Daarnaast heb ik
tijdens mijn stage ervaring opgedaan in de algemene

Aanbevelingen

tijdens mijn stage waren. Maar uiteraard waren ze relevant,

werking van een kantooromgeving (telefoons behandelen,
mails versturen, vergaderingen bijwonen ...). Dat zijn allemaal
eenvoudige (en nu ook vanzelfsprekende) zaken, maar ik had
er voor deze stage nog helemaal geen ervaring in, dus het
was zeker relevant.
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stelling en bij kunstwetenschappelijk onderzoek.

Inhoud

Ik was direct betrokken bij de organisatie van een tentoon-

Ook dat de respondenten iets nuttigs en bruikbaars hebben gedaan
organisatie waar ze stage liepen – ervaren ze als heel positief.
We hebben per twee een thuisoefenschema uitgewerkt om
aan patiënten mee te geven.

afwerken die in de inkomhal van het bedrijf stond. De showcase

Stage

Guido, een elektromechanicus, moest onder meer een showcase

Methodologie

tijdens de stage – dat nog altijd wordt gebruikt in het bedrijf of de

toonde bezoekers welke producten SMC vervaardigt, met onder meer
alle hydraulische actuatoren en cilinders. Een andere stagiair was
ongeveer anderhalve maand.

Impact

eraan begonnen. Guido bracht het project tot een goed einde op

Sander, een professionele bachelor Brouwerijtechnieken behaalde de
prijs van de studentenvereniging Fermentatio voor de meest
beschreef in zijn eindwerk De optimalisatie van de nagisting op fles.
De veranderingen aan het productieproces die hij tijdens zijn stage
voorstelde, werden geïmplementeerd in het echte productieproces en

Conclusies

beloftevolle brouwerijstudent, met een gistingsproces dat hij

zijn nu nog altijd van kracht. Iets waar hij terecht bijzonder trots op is.

tijdens haar stage aan de UIC in Barcelona zelf het initiatief voor een
workshop voor buitenlandse studenten, om hun culturele integratie in
Catalonië te vergemakkelijken. Na de stage werd ze uitgenodigd om

Aanbevelingen

Séverine, een master in de Criminologische Wetenschappen, nam

de workshop te herhalen, waarbij al haar onkosten werden vergoed.
Tessa ontwikkelde tijdens haar stage pedagogisch materiaal om
andere onderwijs- of pedagogische activiteiten te ondersteunen. Zo
heeft ze pedagogisch remediëringsmateriaal voor Frans ontwikkeld
dat nu nog altijd door de school in Nailsea wordt gebruikt.
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Tot slot zeggen sommigen dat ze niet alleen intellectueel en

ik de kans heb gekregen mijn vaardigheden te ontwikkelen. Ik

Inhoud

professioneel zijn gegroeid, maar ook als mens omdat:

ben gegroeid als persoon. Ik ben me beter bewust van mijn
sterktes en werk aan mijn zwaktes.

alleen lag het onderwerp buiten mijn comfortzone, maar het
was ook een totaal nieuwe omgeving met totaal nieuwe

Methodologie

ik professionele en persoonlijke groei heb doorgemaakt. Niet

mensen. Ik raad een buitenlandse stage te allen tijde aan!
Stage

De opdrachten van de stage waren niet relevant
Het gebrek aan een goed en gedetailleerd Learning Agreement is
werd onderschat en ze kregen geen kansen om zich te bewijzen. In
een aantal gevallen werden ze zelfs gebruikt als goedkope

Impact

meestal de basis van de ontevredenheid. Het niveau van de stagiairs

werkkracht.

ik vaak bestempeld werd als loopjongen.

als student.

Bij Lucy bleek er helemaal geen project te zijn. Ook herinnert ze zich

Aanbevelingen

je soms eerder als een gratis arbeidskracht wordt gezien dan

Conclusies

De opdrachten waren niet relevant omdat:

geen gedetailleerd Learning Agreement. Tot overmaat van ramp was
er geen moderne apparatuur.
Josip, die stage liep in Roemenië, kreeg in het begin van zijn stage
een veel te makkelijke opdracht.
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IT-project of eerder een IT-opdracht, die zo gemakkelijk was
dat ik hem op één week kon afwerken, tot verbazing van

Inhoud

Ik werd niet in een team ingeschakeld, maar kreeg een

mijn begeleider ter plaatse. Die had dus geen idee van mijn
opleidingsniveau. Ik vermoed dat de Roemeense mentor
derdejaarsstudent die aan het einde van zijn bachelor
opleiding stond.

Methodologie

een eerstejaarsstudent had verwacht in plaats van een

Ook in de enquête geven respondenten verschillende redenen aan

Ze hebben me niet echt de kans gegeven om het onthaal te

Stage

waarom de opdrachten niet relevant waren.

leren en een band op te bouwen met de klanten en personeel.

bouwaanvragen, help!) waar je in België niets of weinig aan

Impact

Je leert ook dingen die heel regiogebonden zijn (Italiaanse
hebt. Wel leer je administratief werken en je uit de slag
trekken.

opleiding en werkervaring.

Ik heb een programmeerstage gedaan die gerelateerd was
aan een netwerk, terwijl ik als afstudeerrichting meer iets in

Aanbevelingen

Soms sloot de stage niet aan bij de afstudeerrichting van de student.

Conclusies

Ze gebruikten vaardigheden die ik al had van een andere

de richting van systeem en netwerken gekozen had. Maar ik
was na de veelvuldige sollicitaties blij dat ik ergens kon
starten en heb in samenspraak met de hogeschool de stageplek aangenomen.
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ik voor mijn universiteit moest maken, vond ik niet educatief.

Inhoud

De stage viel niet binnen mijn specialisatie. En de taken die

Het doel van mijn studie (business) en mijn stage (events)
dus ik vond dit niet erg!

Mijn richting was niet echt erkend/bekend, waardoor ik de

Methodologie

kwamen niet helemaal overeen. Dat was een eigen keuze,

indruk had dat ze niet goed wisten welke taken ze me
Stage

konden geven.

Een aantal respondenten vond de stage niet relevant door het gebrek
aan talenkennis van mentoren, en in de medische en paramedische
waarmee ze moesten werken.

Impact

en zorgsector ook een gebrekkige kennis van patiënten of jongeren

Communicatie in het Tsjechisch stond de uitvoering van
kinesitherapeutische handelingen in de weg.

Finnen en Zweden helemaal niet zo goed en algemeen verspreid is als

Conclusies

Een aantal geïnterviewden vond dat de kennis van het Engels bij de
gedacht.

Finland genoeg Engels kennen, waardoor hij bij het verzorgen van de
patiënten altijd moest worden bijgestaan door een Finse collega.
Hoewel hij globaal gezien tevreden was over zijn stage, werd de

Aanbevelingen

Gabriël wees erop dat niet alle collega’s en weinig patiënten in

communicatie soms bemoeilijkt doordat hij weinig Fins kende en zijn
collega’s en patiënten weinig of geen Engels kenden.
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hoefde niet altijd aan het teamoverleg deel te nemen aangezien dat volledig in het Fins verliep en ik dat echt niet kon

Inhoud

Niet alle Finse verpleegkundigen kenden genoeg Engels. Ik

volgen. Voor mijn stage had ik geen officiële voorbereidende
cursus Fins gevolgd aangezien ze mij hadden gezegd dat de
wat survival-Fins geleerd. Gezien mijn gebrekkige kennis van
het Fins was het contact met sommige verpleegkundigen
beperkt en met de patiënten veeleer moeilijk. Ik had nooit
alleen contact met de patiënten.

Stage

Een respondent stelde vast:

Methodologie

meeste Finnen wel (wat of veel) Engels kennen. Ik had wel

Heel vaak waren de opdrachten in het Fins en kon ik ze niet
uitvoeren, of alleen maar met hulp. Het was een drempel om
school, maar waarvoor ze niet het zelfvertrouwen hadden om
veel met mij te praten.

moeilijk verliep omdat hij praktisch geen Fins kende en de jongeren
niet genoeg Engels. Het was echt niet mogelijk om tot hen door te
dringen. Gelukkig had hij ter plaatse een Finse begeleider die

Conclusies

Ook Stef wees erop dat het contact met sommige probleemjongeren

Impact

jongeren aan te spreken in een taal die ze wel kenden van

Nederlands kende.

probleem ervaren.
We waren met te veel stagiairs op een te kleine werkomgeving

Aanbevelingen

Ook een tekort aan werk of aan verantwoordelijkheid werd als een

tijdens een kalm moment in het toeristische seizoen.

Op mijn stageplaats hadden ze nog nooit iemand van het
buitenland ontvangen, dus ik mocht niet veel praktische
handelingen uitvoeren.
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Inhoud

Ik mocht bijna uitsluitend observeren.

Ik kreeg zo goed als geen opdrachten tijdens mijn stage. Ik
moest mezelf bezighouden om alle vaardigheden te verwer-

Een aantal respondenten klaagde ook over het gebrek aan begeleiding:

Methodologie

ven die in het vorige deel van de enquête werden vermeld.

De begeleiding in het buitenland tegenover “Erasmussers”
Stage

laat soms te wensen over.

Er was amper contact met de stagebegeleiders en de
stageplek. Sommige opdrachten waren zinloos. Dat hadden
geweest.

Impact

de stagebegeleiders geweten als er meer contact was

Ook over de evaluatie waren er herhaaldelijk klachten.

voldoen aan de eisen van de plaats waar je stage loopt. Ik
vind dat de stageplaats minstens één opdracht zou mogen

Conclusies

De manier van evalueren is soms te strak en te beperkt om te

kiezen die relevant is voor de setting en maximum twee

Tot slot wezen sommigen op een te laag of te hoog niveau:

Aanbevelingen

vanuit de school zelf.

Niet op hetzelfde niveau als België.

Sommige onderdelen gingen mijn kennis te boven.
Ze verwachtten dat ik die wel al had.
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rond wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud

Mijn studie was niet onderzoeksgericht en de stage draaide

Sommigen merkten op dat ze wel sociale en persoonlijke vaardigheden
hadden opgedaan, maar weinig praktische professionele vaardigheden:

verpleegtechnische vaardigheden.’

Methodologie

Ik heb vooral sociale vaardigheden aangeleerd en niet per se

Mijn stage bleek voornamelijk relevant te zijn op persoonlijk
aan de studie die ik had gedaan.

Stage

vlak (leren van bepaalde soft skills), eerder dan bij te dragen

Het valt op dat veel meer afgestudeerden (23%) dan studenten
niet verwonderlijk omdat de vraag expliciet naar relevantie voor de
studie verwees. Een aantal afgestudeerden zegt dus:

Impact

(12%) vonden dat hun stage niet relevant was voor hun studie. Dat is

omdat ik al afgestudeerd was.

maar dat was ook niet het doel van de stage.

basis gegeven om de stage goed te kunnen uitvoeren.

Sommige afgestudeerden wilden de stage doen om de overgang mogelijk

Aanbevelingen

Ik deed de stage na mijn studie, en die had me een goede

Conclusies

Aan de andere kant zeggen sommigen dat ze niets hebben bijgeleerd,

te maken van studie naar de arbeidsmarkt en hoopten op begeleiding.
Ik was op dat moment niet meer aan het studeren. Ik had
meer begeleiding nodig op de stageplaats en communiceerde
dat, maar er was geen ruimte en tijd voor. Daardoor heb ik
mijn stage vroegtijdig afgerond (6 maanden i.p.v. 1 jaar).
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Een aantal afgestudeerden zag de stage als overgang naar een andere
stelden deze afgestudeerden ook hogere eisen dan de studenten.

Inhoud

sector, wat het stagebedrijf blijkbaar niet had begrepen. Misschien

Mijn stageplaats was bewust gekozen om een andere richting
uit te gaan dan mijn studie. Vanuit de rechten was het niet
wat mijn opzet was voor de stage.

Respondenten die maar twee maanden mobiel waren, vonden de taken

Methodologie

evident om voet aan de grond te krijgen in de culturele sector;

en opdrachten relevanter voor hun studie (90%) dan zij die meer dan
de afgestudeerden langer dan vier maanden stage liepen.

Stage

vier maanden stage liepen (85%). Er is eerder al op gewezen dat vooral

Meer studenten en afgestudeerden van academische opleidingen
(88%) dan respondenten uit professionele opleidingen (86%) zeggen
maar het verschil is niet echt significant.

Impact

dat de opdrachten tijdens de stage relevant waren voor hun studie,

Mannen vonden hun stageopdrachten relevanter voor hun studie
(90%) dan vrouwen (86%).

vinden de stagetaken over het algemeen relevanter voor hun studie
(90%) dan werkzoekenden (83%) en werkenden (87%). In die laatste

Conclusies

Respondenten die nog studeerden toen de enquête werd afgenomen,

groep zien we een groot verschil tussen de zelfstandigen (81%) en

De grootste verschillen zijn te zien per studiegebied.
97% van de respondenten uit Bedrijfskunde en Rechten vond de

Aanbevelingen

mensen die in loondienst zijn (88%).

stage relevant voor zijn of haar studie. Datzelfde geldt voor 96% van
de studenten uit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Statistiek, en
94% van Diensten.
Aan de andere kant van het spectrum liggen Sociale Wetenschappen
en Journalistiek (75%) en Onderwijs (69%). In beide studiegebieden
heeft 15% van de respondenten een stage na afstuderen gedaan.
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Figuur 45: Relevantie van de stage voor de studie volgens studiegebied
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Bij Onderwijs moet men er rekening mee houden dat het maar om 13

Wat de gastlanden betreft, vinden vooral de respondenten die naar

Inhoud

respondenten gaat.

Spanje gingen dat de opdrachten weinig relevant waren (21%). Dat
was ook het geval voor 15% van de stagiairs die naar Duitsland
Frankrijk gingen, 91% van diegenen die naar het Verenigd Koninkrijk
gingen en 92% van diegenen die naar Nederland gingen, dat de
stageopdrachten relevant waren voor hun studie.

Methodologie

gingen. Daartegenover vinden 90% van de respondenten die naar

Het nut van de SMP-stages blijkt duidelijk uit het feit dat 89% van
Als we bovendien rekening houden met diegenen die de stage niet
relevant vonden voor hun studie maar wel voor hun vakgebied, gaat

Stage

de respondenten de stageopdrachten relevant vond voor de studie.

het om meer dan 90% die de opdrachten relevant vond.

In verband met de tevredenheid over de stage werden twee vragen gesteld.
• In welke mate kan je een buitenlandse stage aanbevelen aan
studenten om hen te helpen bij het betreden van de arbeidsmarkt?
• Heb je goede herinneringen aan je tijd die je op buitenlandse stage
hebt doorgebracht? 1 ster = geen tot nauwelijks goede
herinneringen, 10 sterren = zeer goede herinneringen.
Op de eerste vraag geeft 42 % een 10, 19% een 9, 23% een 8 en 8% een
7 (gemiddeld 8,76 op een schaal van 1 tot 10). Maar 7% geeft een score
tussen 1 en 6. De Net Promoter Score23 (NPS) bedraagt 54, wat volgens
Reichheld en Satmetrix24 uitstekend is. Hoewel de methode niet onfeilbaar is omdat een 025 en een 6 als gelijkwaardig worden beschouwd,

Aanbevelingen

25

3.3.2. Tevredenheid over de stages

Conclusies

24

De Net Promoter Score is gebaseerd op de
grondgedachte dat bedrijven hun klanten kunnen
onderverdelen in drie groepen: Promoters
(ambassadeurs), Passives (inactieven), en
Detractors (criticasters). Door één eenvoudige
vraag – the ultimate question – breng je die
groepen in kaart. Die ultieme vraag is: ‘Hoe
waarschijnlijk is het dat u ons zal aanbevelen aan
een vriend of collega?’. Klanten reageren op een
waarderingsschaal van 0 tot 10 en worden dan
als volgt ingedeeld:
Score 9 – 10: Promoters – dit zijn de
ambassadeurs die je zullen blijven aanbevelen
aan anderen en zullen zorgen voor groei.
Score 7 – 8: Passives – deze klanten zijn tevreden,
maar niet enthousiast.
Score 0 – 6: Detractors – deze klanten zijn niet
tevreden en kunnen zorgen voor imagoschade.
De Net Promoter Score (NPS) wordt berekend
door het percentage Detractors van het
percentage Promoters af te trekken. Dat maakt
NPS een sterk instrument om met één cijfer te
laten zien hoe de organisatie presteert en wat
het potentieel aan klantloyaliteit is en, in het
verlengde daarvan, omzetgroei.
Volgens Reichheld en Satmetrix hebben de best
scorende ondernemingen een NPS tussen 50%
en 80%. Over het algemeen behalen bedrijven
een NPS van circa 5%-10%. De net Promoter
Score is ontworpen door (en een geregistreerde
methode van) Fred Reichheld, Bain & Company
en Satmetrix Systems. Fred Reichheld
introduceerde ze in 2003 in de Harvard Business
Review met het artikel One Number You Need to
Grow. De score kan variëren tussen de -100 en
de +100. Een NPS die boven de nul uitkomt wordt
als goed gezien, een score boven de 50 als
excellent.
In de enquête werd de mogelijkheid niet gegeven
om ontevredenheid met 0 aan te duiden.

Impact

23

geeft het toch de zeer grote bereidheid aan om de SMP aan te bevelen
als een uitstekend middel om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Om dezelfde reden wordt telkens ook de gemiddelde score gegeven.
Wat de herinneringen betreft, ligt de score nog hoger. De NPS
bedraagt hier 66. De helft van de respondenten geeft een 10 op de
vraag of ze goede herinneringen hebben aan de stage. 22% geeft een
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9 en 15% een 8 (gemiddelde 8,93). Dat ligt iets lager dan de scores
was de manier van bevragen anders. Er werd de keuze gegeven
tussen zeer tevreden, tevreden, noch tevreden noch ontevreden,

Inhoud

die de respondenten gaven onmiddellijk na hun terugkeer, maar daar

ontevreden en zeer ontevreden. Gemiddeld was 94,4% van studenten
die onder Erasmus+ mobiel waren tevreden of zeer tevreden over de

De bereidheid om de stage aan te bevelen, bleek ook uit de
individuele interviews. Twee geïnterviewden hadden een negatieve
ervaring van de stageplaats. Lucy geeft een 1 voor de herinneringen

Methodologie

stage. 98,7% zou de stage aanraden (ja-neen antwoord).

aan de stageplaats maar een 8 om de SMP aan te bevelen – maar
de stageplaats aan te raden als een manier om studenten te helpen
bij het betreden van de arbeidsmarkt (hij geeft maar een 6 om de

Stage

dan wel op een andere stageplaats. Josip is minder enthousiast om

stage te promoten en een 5 voor herinneringen aan de stage). Toch
stelt hij tijdens het interview dat zijn stage een leerrijke ervaring was,
en culturele competenties en kennis opgedaan en de stage heeft
zeker bijgedragen tot zijn persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het

Impact

ondanks alle problemen met de inhoud. Hij heeft heel wat persoonlijke

interview wilde hij elke student aanraden om een dergelijke stage te
doen. Hij heeft ook vastgesteld dat bij een sollicitatiegesprek een

Bij respondenten die stage liepen na afstuderen is de NPS ontzettend
hoog (74), met een gemiddelde van 9,22/10. De afgestudeerden geven

Conclusies

dergelijke stage in het buitenland bijzonder gewaardeerd wordt.

een NPS van 73 voor de goede herinneringen aan de stage. Het
mobiel waren, ligt de NPS voor het aanraden van de stages iets lager
(51) met een gemiddelde van 8,67. Dat is nog altijd een uitstekende
NPS. Wat de herinneringen aan de stage betreft, is de NPS 66, met
een gemiddelde van 8,92.

Aanbevelingen

gemiddelde is 8,97. Voor de respondenten die tijdens hun studie

Mannen zijn iets positiever over de stages dan vrouwen. Bij mannen is
het gewogen gemiddelde om de stage aan te raden 8,88 en het
gemiddelde qua goede herinneringen 9,08. Bij vrouwen is dat
respectievelijk 8,68 en 8,88. Ook de NPS is hoger bij mannen dan bij
vrouwen: 62 voor het aanbevelen van stages om de overstap naar de
arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 75 voor de herinneringen aan de
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stage. Bij vrouwen is dat respectievelijk 50 en 63. Er is bijna geen verschil
opleidingen (8,74) en uit academische opleidingen (8,75) geven aan de
aanbeveling van de stage om de kansen op de arbeidsmarkt te

Inhoud

tussen de gemiddelde score die respondenten uit professionele

vergroten. De NPS is zelfs identiek (54). Wat de goede herinneringen aan
de stage betreft, blijken de respondenten uit academische opleidingen
professionele opleidingen (88,6 en NPS 64). Er werd eerder al op gewezen
dat meer studenten uit academische opleidingen na afloop van hun
stage mobiel waren. Deze respondenten geven een hogere score.

Methodologie

iets positiever (9,0 gemiddelde score en 68 NPS) dan die uit

De grootste verschillen ziet men tussen de studiegebieden en wat de

Stage aanbevelen per studiegebied

Stage

duur van de stage betreft.

Vooral respondenten uit de Dienstensector (9,25), Onderwijs (9,17) en
respectievelijk 71, 67 en 67. Ook de NPS van Bedrijfskunde en Rechten
(69) en van Ingenieurswetenschappen, Productie en Bouw (67) ligt

Impact

Natuurwetenschappen (9,10) raden de stage aan met een NPS van

heel hoog met respectievelijk gemiddelden van 9,08 en 9,06. Alleen de
NPS van Gezondheidszorg en Welzijn ligt onder de 50 (29) met toch
groep, wat het resultaat heel betrouwbaar maakt. Het is opvallend
dat het aantal Detractors hier hoog ligt. Toch geeft maar 2% een
score onder de 5. Wel geeft 6% een 5 en 7% een 6. Binnen het
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nog een gemiddelde van 8,14. Het gaat hier echter om de grootste

tijdsbestek van deze studie was het niet mogelijk om de redenen voor
studiegebied wel heel enthousiast waren.
Misschien ligt het antwoord in de volgende bedenkingen van enkele
respondenten:

Aanbevelingen

die scores na te gaan, vooral omdat de geïnterviewden uit dit

Ik had deze stage ook in België kunnen doen.

Verpleegkundigen vinden werk, met of zonder buitenlandse
stage.
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Figuur 46: NPS per studiegebied
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Goede herinneringen per studiegebied
Wanneer men kijkt naar de goede herinneringen aan de stage, ziet
9,75), Sociale wetenschappen en Journalistiek (9,11) en Natuur
wetenschappen (9,10) en ICT (9,05) goede herinneringen hebben aan

Impact

men dat vooral de respondenten uit Onderwijs (gewogen gemiddelde

de stage. Het is opvallend dat de scores voor Gezondheidszorg en
Welzijn hier veel hoger liggen dan op de vraag om de stage aan te
Landbouw en Diergeneeskunde halen hier de laagste score en de
laagste NPS, maar die ligt nog ruim boven 50.

Conclusies

bevelen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. De respondenten uit

Figuur 47: Goede herinneringen per studiegebied
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Stage aanbevelen volgens duur

aanzienlijk hogere scores (9,24 om de SMP aan te raden en 9,11 voor

Inhoud

Respondenten die langer dan vier maanden op stage gingen, geven
de herinneringen aan de stage) dan zij die maar twee maanden of
minder op stage gingen (respectievelijk 8,34 en 8,70). Wat de NPS
maanden mobiel was, bedraagt de NPS 75 om de stage aan te raden
en evenveel voor de goede herinneringen. Wie twee maanden of
minder mobiel was, geeft respectievelijk 22 en 45.

Methodologie

betreft, zijn de verschillen nog veel groter. Bij wie meer dan vier

Figuur 48: NPS volgens duur
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Goede herinneringen aan de stage volgens duur

dan de score voor goede herinneringen, maar bij studenten of
afgestudeerden met een langdurige mobiliteit is dat omgekeerd.
Zij schijnen er dus van overtuigd te zijn dat de buitenlandse stage

Conclusies

De gemiddelde score om de stage aan te raden, ligt meestal lager

de stap naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.

niet zo uitgesproken als bij de duur van de stage of het studiegebied.

Figuur 49: Goede herinneringen volgens duur
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Ook tussen de voornaamste gastlanden ziet men verschillen, maar
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Stage aanbevelen volgens gastland

en het Verenigd Koninkrijk (8,96) vallen hier op. Ook de NPS voor deze

Inhoud

Vooral de hoge gemiddelde scores van Spanje (9,10), Duitsland (8,99)
landen ligt hoog, op respectievelijk 73, 67 en 65. Vooral voor de NPS valt
het verschil met Frankrijk (51) en Nederland (48) op. Voor dat laatste
gastlanden. De respondenten zijn er dus minder van overtuigd dat een
stage in Nederland bijdraagt tot meer kansen op de arbeidsmarkt.

Figuur 50: NPS volgens gastland
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land is de gemiddelde score (8,62) veel lager dan voor de andere

Het Verenigd Koninkrijk (9,12) en Spanje (9,04) halen hier de hoogste
opvalt is de hoge NPS (76) voor het Verenigd Koninkrijk. Het is daarom
des te jammer dat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om zich uit
Erasmus terug te trekken. Ook Spanje haalt een hoge NPS (71), terwijl de

Conclusies

gemiddelde scores, al zijn de verschillen minder uitgesproken. Wat vooral

scores voor Duitsland, Frankrijk en Nederland ongeveer gelijk zijn. Omdat
gemiddelde, kunnen we besluiten dat deze score minder hoog ligt voor
landen waar kleinere cohorten naartoe gaan. Het aantal respondenten
ligt daar echter te laag om sluitende conclusies te trekken.

Figuur 51: Goede herinneringen volgens gastland
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de NPS voor al de hieronder besproken gastlanden hoger ligt dan het
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Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de overgrote meerderheid van
aan de SMP. De NPS is uitzonderlijk hoog.

Wat de impact op de studie betreft, waren er afzonderlijke vragen
voor studenten, werkenden en niet werkenden. Daarom wordt dit

Methodologie

3.4. Impact op de studieresultaten
en verdere studie

Inhoud

de respondenten de SMP zou aanraden en goede herinneringen heeft

hoofdstuk ook zo opgesplitst. Door die opsplitsing heeft het geen zin
om bepaalde variabelen na te gaan bij studenten (n 145) en niet
Stage

werkenden (n 56).

3.4.1. Impact op de studieresultaten en
verdere studie van studerenden
Impact

Kader van de studie
145 studerenden (20% van de respondenten) vulden de enquête
volledig in. Daarvan studeerde 32% verder voor de opleiding

Conclusies

waarbinnen ze hun stage hadden gedaan.

Figuur 52: Kader van de studie
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40% studeerde voor een aanvullende opleiding op de opleiding
nieuwe opleiding, los van de vorige en van de stage. Tot slot gaf 11%
‘overige’ aan. Het ging hier onder meer om studenten die in hun

Inhoud

waarbinnen ze hun stage hadden gedaan. 21% deed een totaal

vakgebied een stage deden, maar al afgestudeerd waren. De
onderzoekers werden geconfronteerd met het probleem dat sommige
Het is mogelijk dat het bij de laatste gaat om voorbereidende
doctoraatsstudie. Bij één student gaat het om iemand die studeert
en tegelijk fulltime werkt.

17% studeert nog voor een professionele bachelor, 6% voor een

Stage

Niveau van de studie en het studiegebied

Methodologie

doctorandi zich als werkenden beschouwen en anderen als student.

bachelor-na-bachelor (banaba), 3% voor een academische bachelor,
46% voor een academische master, 16% voor een master-na-master
schakeljaar naar een academische master en enkelen volgen een
tweede master of postgraduaat. Eén student volgt een

Impact

(manama) en 13% iets anders. 8% van hen doctoreert, 3% volgt een

praktijkgerichte opleiding en één wil Officier Geneeskundige Dienst
in het Nederlandse leger worden.

Bedrijfsbeheer en Rechten, 9% in Kunst en Geesteswetenschappen en
evenveel in Sociale wetenschappen en Journalistiek. Het studiegebied

Conclusies

37% studeert in het studiegebied Gezondheid en Welzijn, 19% in

Onderwijs vertegenwoordigt 7% van de studenten, net als het studieICT. Maar 1% komt uit het studiegebied Landbouw en 1% uit Diensten.
Erasmus+ voor net afgestudeerden, huisartsstage
in Duitsland.

Aanbevelingen

gebied Natuurwetenschappen, Wiskunde en Statistiek. 3% studeert

Ik volg een residency neurologie aan de universitaire kliniek
in Merelbeke. Ik werk hier in de kliniek, maar ontvang een
studiebeurs als salaris.
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Inhoud

Afwerking huidige opleiding.

Ik werk en studeer – deze optie was niet mogelijk! Ik doe een
andere studie, los van mijn vorige opleiding door een lezing die
mijn stage het zelfvertrouwen opgedaan om mijn verdere
studie te combineren met fulltime werken.

Methodologie

ik had bijgewoond op m’n stageplaats. Daarnaast had ik door

Ik ben aan het doctoreren met een Baekeland-mandaat
Stage

(samenwerking universiteit en bedrijf).

Een studie in Sociale Wetenschappen als aanvulling op mijn
medische kennis.
Impact

Ik heb studievertraging opgelopen. Dus ik volg dezelfde
opleiding nog altijd.

Conclusies

Had nog niet alle vakken afgerond.

Aanvullend op de vorige opleiding, niet aanvullend op de

In het kader van een aanvullende opleiding op mijn vorige
opleiding, waarna ik stage heb gelopen.

Aanbevelingen

stage.

Master via schakelprogramma.
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Een goed voorbeeld van iemand die studeren combineert met
Dieetkunde eerst verder studeerde. Daarna ging ze parttime werken
in een paramedische praktijk waar ze als diëtiste vooral werkt met

Inhoud

werken is Pascale, die na haar professionele bachelor Voedings- en

nier- en kankerpatiënten. In september 2019 startte ze een Engels
talige online master Voedingsepidemiologie en Volksgezondheid aan
paramedische praktijk.

3.4.2. Impact op de studieresultaten en
verdere studie van afgestudeerden
werkenden (n 538) en niet werkenden (n 56). Van die laatsten waren er

Stage

Bij de afgestudeerden (n 594) maakt men een onderscheid tussen

Methodologie

de Universiteit van Wageningen (NL). Intussen werkt ze verder in de

38 werkzoekend terwijl de overigen niet werkten voor ze aan een
nieuwe baan of opleiding zouden beginnen, tijdelijk werkloos waren
eerste categorie waren er specifieke vragen voor zelfstandigen of
freelancers (61) en respondenten die in loondienst waren (n 476).
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door COVID-19 of een sabbatjaar namen om op reis te gaan. Bij de

Sommige vragen waren identiek voor de verschillende categorieën
afgestudeerden, wat een vergelijking mogelijk maakt tussen

De SMP had een positieve impact op de studieresultaten van 72%
van alle afgestudeerden. Indien men geen rekening houdt met de
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zelfstandigen, personen in loondienst en niet werkenden.

NVT – waarschijnlijk respondenten die na hun studies stage liepen of
positieve impact had op de studieresultaten.
74% van de respondenten in loondienst en 73% van de niet
werkenden vindt dat de stage een positieve impact had op de

Aanbevelingen

een vrijwillige stage deden – dan stelt zelfs 88% dat de SMP een

studieresultaten. Bij de zelfstandigen is maar 58% het daar
(helemaal) mee eens.
Opvallend is het hoge percentage NVT. Het gaat hier waarschijnlijk
om respondenten die een vrijwillige stage liepen of een stage nadat
ze waren afgestudeerd.
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Figuur 53: Positieve impact op de studieresultaten van afgestudeerden
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NVT

werkenden in loondienst, 91% van de niet werkenden en 77% van de
zelfstandigen dat de stage een positieve invloed had op de
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Als men geen rekening houdt met de NVT, meent zelfs 90% van de

Stage

0%

25%

14%

31%

studieresultaten.

ze dankzij de stage de kans hadden gekregen om te doctoreren. Ann
benadrukte hoe de stage in Cambridge heeft bijgedragen tot de
mogelijkheid om te doctoreren aan de KULeuven, waar ze nu mee

Conclusies

Bij de geïnterviewden viel het op dat de doctorandi erop wezen dat

bezig is. Ze verwees ook naar haar sollicitatiegesprek voor een
gesprek werden de wetenschappelijke competenties die ze in
Cambridge had verworven, bijzonder gewaardeerd.
Ook Thomas was tijdens zijn stage aan UCLondon al begonnen met

Aanbevelingen

postdoctorale studie aan de universiteit van Bazel. Tijdens dat

contacten te leggen voor een doctoraatstudie. Na zoekwerk op het
internet bij universiteiten die zich specialiseren in Milieu en
Biodiversiteit heeft hij zijn kandidatuur ingediend en werd hij
aanvaard voor een doctoraat rond meetmethodes 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.
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Soms had een weinig kwalitatieve stage een negatieve impact op de
respondent:

Inhoud

resultaten of moest de stage worden overgedaan. Zo zegt een

We waren de eerste twee studenten die naar deze stageplaats mochten. Er was blijkbaar niet duidelijk genoeg gecomlaatstejaars vroedvrouw alleen maar KIJKEN en behalve
parameters of bloedafname geen medische handelingen
uitvoeren. Zes van de twaalf weken was op het verloskwartier.
Om te slagen moeten we 40 bevallingen “zelf uitvoeren” voor

Methodologie

municeerd over de inhoud van de stage: we mochten als

het einde van het derde jaar, maar we mochten dat niet doen
echo’s meevolgen die volledig in het Hongaars waren. Bijna
niemand (uitgezonderd enkele artsen) sprak Engels. Het

Stage

op de stageplaats! Drie weken mochten we consultaties en

personeel vertrouwde ons niet aangezien de vroedvrouwen
daar vier jaar studeren en wij derdejaars (laatstejaars) waren.
depressief en ongerust over het behalen van mijn diploma:
vroegtijdig terugkeren had geen zin, want er was geen andere

Impact

Wij hebben heel vaak de uren zitten aftellen. Ik werd enorm

stageplaats in België beschikbaar. We hebben er dan maar
het beste van gemaakt. Maar algemeen: een verschrikkelijke

Soms wezen respondenten erop dat ze tijdens hun stage meer

Conclusies

ervaring doordat het niet goed geregeld was door de school.

hadden geleerd dan in België.

der dan in België. Verder moest ik seminaries bijwonen waar ik
dan weer op andere vlakken heb bijgeleerd.

Aanbevelingen

Ook heb ik erg veel geleerd over processen, veel gedetailleer-

26% van de respondenten heeft na de stage nog voortgestudeerd in
een andere opleiding dan die waarin ze hun stage hebben gedaan.
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In de commentaren wijzen verschillende respondenten erop dat de

Ik heb door mijn stage onder meer ingezien dat ik niet verder

Inhoud

stage hen deed inzien dat ze niet de juiste richting volgden.

wilde in die richting. Dit is dus niet echt interessant voor deze
enquête. Toch zou ik wie twijfelt zeker aanmoedigen op

Van degenen die verder studeerden, stelde 35% dat de buitenlandse
stage de aanleiding was om verder te studeren.

3,3%

ABA

1,3 %

9,5%

0%
1%

Conclusies

manama

Impact

9,2%

AMA

Schakeljaar

Stage

Figuur 54: Percentage professionele bachelors dat academische opleiding volgt
of een academisch diploma behaalde

Methodologie

buitenlandse stage te gaan wanneer de kans zich voordoet.
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0,3%

Doctoraat

Het percentage respondenten dat tijdens zijn of haar professionele
bachelor stage liep en nu studeert voor een academisch diploma of
een academisch diploma heeft behaald, is opmerkelijk. Het gaat om
een kwart van de professionele bachelors uit deze enquête.
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Twee geïnterviewden die tijdens een professionele bachelor stage
in de Gezondheidszorg die in Finland stage liep als verpleegkundige,
wees erop dat de stage zonder enige twijfel ook zijn motivatie om

Inhoud

liepen, zijn momenteel aan het doctoreren. Gabriël, een doctorandus

verder te studeren (onder andere zijn masterstudie) heeft versterkt.
Zijn interesse om meer aan onderzoek te doen op het vlak van

Lucy, heeft er, ondanks een slecht georganiseerde stage, zelf voor
gezorgd dat ze toch nog interessante activiteiten kon ontwikkelen die
een band hadden met haar opleiding. Ze heeft haar stageperiode

Methodologie

gezondheidszorg is dankzij de stage nog vergroot.

gebruikt om aan haar bachelorthesis te werken. Ze heeft er ook
goed organiseerde. Daardoor heeft ze haar zelfvertrouwen, haar
assertiviteit en haar motivatie (ook om verder te studeren) zeker

Stage

persoonlijk voor gezorgd dat ze haar werk en studietijd ter plaatste

verder versterkt.

motivatie om verder te studeren. Het zijn de meest gemotiveerde
studenten of afgestudeerden die een stage in het buitenland willen

Impact

Het is moeilijk om de causaliteit te bewijzen tussen de stage en de

lopen. Bovendien moeten ze binnen hun instelling aan bepaalde
criteria voldoen. Toch kan men stellen dat de stage voor velen een
te vatten. De stage gaf hen het nodige zelfvertrouwen om verder te
studeren.

Conclusies

duwtje in de rug of een facilitator is geweest om verdere studie aan

Zoals eerder aangegeven waren de geïnterviewden ook niet
stagemobiliteit. Vooral bij de reacties op de eerste uitnodigingen die
random werden verstuurd, rekening houdend met alle opleidingen en
instellingen, viel het op dat vooral doctorandi en maar weinig
professionele bachelors reageerden. Daarna zijn de onderzoekers

Aanbevelingen

representatief voor de cohorte studenten die deelnamen aan de

bewust op zoek gegaan naar respondenten uit de hogescholen. Uit de
interviews bleek wel dat de stage het zelfvertrouwen en de motivatie
om verder te studeren heeft versterkt. Dat zelfvertrouwen gaf de
respondenten vaak een duw in de rug om verdere studie aan te
vatten. Verder onderzoek in Vlaanderen of op Europees vlak zou heel
waardevol zijn.
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Zoals eerder vermeld, bestond 20% van de respondenten uit studenten

Inhoud

3.5. Impact van de stage op de
tewerkstelling
en 80% uit afgestudeerden. Van die laatsten waren er 538 die werkten
werkzoekende werklozen en 18 niet werkenden die niet op zoek waren
naar een job (tijdelijk werkloos omwille van COVID-19, op reis, niet
werkend in afwachting van een nieuwe job of een nieuwe opleiding).

Methodologie

(91%) en 56 die niet werkten (9%). Van die laatsten waren er 38

Wat de impact op de loopbaan betreft, waren er afzonderlijke vragen
voor studenten, werkenden en niet werkenden. Door die opsplitsing
(n 145) en niet werkenden (n 56).

Figuur 55: Verwachte impact op de loopbaan bij studenten

Impact

3.5.1. Verwachte impact van de stage
op de tewerkstelling bij studenten
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91% van de studenten zegt dankzij de buitenlandse stage open te
landse stage meer kansen te hebben om een job te vinden in het
buitenland. Bijna twee derde (63%) meent dankzij de buitenlandse

Inhoud

staan voor een job in het buitenland. 85% denkt dankzij de buiten

stage meer kansen te hebben om een job te vinden in Vlaanderen.
Slechts een derde (34%) is ervan overtuigd dat de Europass
op hun tewerkstelling. Hier valt vooral het grote aantal NVT op (42%).
Tot slot verwacht maar 22% door de buitenlandse stage een hoger
loon te zullen ontvangen.

Stage

3.5.2. Impact van de stage op de
loopbaan en tewerkstelling van
afgestudeerden

Methodologie

Mobiliteit die de stagiairs ontvingen, een positieve impact zal hebben

Statuut van de afgestudeerden

werken, maar ook welk statuut ze hebben.

Impact

Aan de afgestudeerden werd niet alleen gevraagd of ze al dan niet

Figuur 56: Statuut van de werkenden

Tewerkgesteld via een
uitzendkantoor

Zelfstandige
of freelancer

Een contract van
één jaar of langer

60%
Een contract van
onbepaalde duur

3%
een contract van
minder dan één jaar.

4%
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20%

Conclusies

1%

Ander statuut

Van de werkenden (n 538) heeft 20% een contract van één jaar of
langer, 60% een contract van onbepaalde duur en 3% een contract
van minder dan één jaar. 11% werkt als zelfstandige of freelancer, 1%
is tewerkgesteld via een uitzendkantoor en 4% past in geen van
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bovenstaande categorieën. Bij die laatste restcategorie horen onder

De overgrote meerderheid werkt voltijds (93%) en 7% deeltijds. Meer

Inhoud

andere de werkstudenten.

vrouwen (10%) dan mannen werken deeltijds.

Zowel in de enquête als tijdens de interviews hebben verschillende
respondenten erop gewezen dat de stage de keuze van hun loopbaan
heeft bepaald.

laboratorium wel of niet wil doen als werk.

Stage

Ik heb in zekere zin ook geleerd wat ik later in een

Methodologie

Impact op de keuze van de loopbaan

Door mijn stage en de sociale activiteiten errond kwam ik
Ze lieten een zodanige indruk na dat ik een switch deed in
opleiding. In plaats van industrieel ingenieur ging ik voor

Impact

in contact met onderzoekers van een volledig andere tak.

een master of sciences in biochemistry & biotechnology.
Ik besloot de studie bovendien te combineren met een
weg waar ik nog geen seconde spijt van heb gehad.
Thanks, Staffordshire Uni!
Bénédicte (27)

wil doen in het leven.

Aanbevelingen

Mijn buitenlandse stage heeft me richting gegeven in wat ik

Conclusies

fulltime job. Nu, 5 jaar later, ga ik afstuderen. Een lange

Het was een heel leuke ervaring. Het heeft me inzicht gegeven
in welke job ik wilde doen nadat ik afstudeerde. Het gaf mij
een ervaring mee die mij geholpen heeft bij mijn eerste job.
Simon (26), De Panne

161

Verschillende respondenten stellen zelfs dat hun carrière dankzij de

De Erasmus+-stage na mijn studie heeft mijn carrière in een

Inhoud

Erasmusstage in een stroomversnelling is gekomen:

stroomversnelling gebracht. Niet alleen was ze een kans om
me onder te dompelen in een andere (werk)cultuur, ze heeft
gaan en te zien hoe ik met ervaringen kan omgaan.
Wouter (29)

Methodologie

mij ook persoonlijk verrijkt door het onbekende tegemoet te

Dankzij mijn buitenlandse stage kon ik een internationale
gewoond en gewerkt.
Nick (34), Tel Aviv

buitenlandse carrière geopend, waardoor mijn toekomst
plannen er rooskleurig uitzien. Ik zou iedereen met

Impact

Mijn buitenlandse stage heeft de poorten voor een

Stage

carrière uitbouwen en heb ik al in verschillende landen

ambitie een buitenlandse stage willen aanraden!
Pieter-Jan (23), Alken

veranderen of die andere kansen op werkgelegenheid biedt:

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 heel eenzaam en de reden dat ik niet meer in de

Aanbevelingen

De instelling waar ik studeerde, beloofde dat ik een stage in

Conclusies

Soms is het een negatieve ervaring die de student van sector doet

sector werk.
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86% van alle afgestudeerden vertelde over de buitenlandse stage

Inhoud

Impact op de loopbaan en tewerkstellingskansen van
alle afgestudeerden

wanneer ze solliciteerden. 85% stelt dat zij dankzij de buitenlandse
stage open staan voor een job in het buitenland en 84% heeft dankzij
ambitie. Evenveel respondenten zijn tevreden over hun huidige
professionele situatie.
Driekwart is dankzij de stage ondernemender en evenveel menen dat

Methodologie

de SMP een beter beeld van hun professionele doelstellingen en

zij dankzij de stage meer kansen hebben om een job te vinden in het
huidige job de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan
tijdens hun buitenlandse stage.

Stage

buitenland. 74% van diegenen die werken, gebruikt in zijn/haar

Bijna twee derde (65%) meent dat zij dankzij de buitenlandse stages
62% meent dat ze dankzij de SMP meer kansen hebben om een job
te vinden in Vlaanderen. Bij 54% van diegenen die werken, houdt de

Impact

een makkelijkere toegang hadden of hebben tot de arbeidsmarkt en

huidige job verband met de inhoud van de buitenlandse stage.

certificaten die ze ontvingen na de buitenlandse stage. Slechts 39%
meent dat ze relevant zijn voor hun verdere professionele carrière.
31% denkt dat het certificaat dat ze ontvingen bij hun stage heeft

Conclusies

De afgestudeerden zijn minder positief over de impact van de

geholpen/zal helpen bij het vinden van een job en nog minder (20%)
zal hebben op de tewerkstellingskansen.
Slechts 13% meent dat de SMP heeft geleid/zal leiden tot een hoger
loon.

Aanbevelingen

meent dat de Europass Mobiliteit een positieve impact heeft gehad/
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Figuur 57: Impact op de tewerkstellingskansen van alle afgestudeerden
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Inhoud

3.5.3. Impact op de loopbaan en
tewerkstelling van zelfstandigen
en freelancers
Meer dan een derde van de respondenten die als zelfstandige werken,
Geesteswetenschappen. Acht zelfstandigen hebben werknemers in
dienst; vijf van hen hebben 1 tot 5 medewerkers, twee 6 tot 10 en één
zelfstandige heeft zelfs meer dan 10 werknemers. 52% van de
zelfstandigen zijn vrouwen, 47% mannen en één persoon wenst dit

Methodologie

komt uit Gezondheidszorg en Welzijn. Een kwart komt uit Kunst en

niet mee te delen.
Stage

Figuur 58: Impact van de stage op de attitude van de zelfstandige
en op de inhoud van zijn/haar werk
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Zoals men ziet in figuur 58, staat 87% van de zelfstandigen of
buitenland. 85% stelt dat de inhoud van de buitenlandse stage
verband houdt met het domein van zijn of haar zaak. Dankzij de

Inhoud

freelancers dankzij de buitenlandse stage open voor een job in het

buitenlandse stage heeft 78% van de zelfstandige respondenten een
beter beeld van hun professionele doelstellingen en ambitie. Evenveel
inhoud van de buitenlandse stage en dat ze dankzij de buitenlandse
stage ondernemender zijn geworden.
61% denkt dat de buitenlandse stage een positieve impact had op

Methodologie

respondenten zeggen dat hun huidige job verband houdt met de

de manier waarop hun zaak wordt gerund. Wat opvalt, is het hoge
die niet echt een eigen zaak hebben. Dat geldt ook voor de vraag of
de buitenlandse stage een positieve impact had op de beslissing om

Stage

percentage NVT (15%). Het gaat hier waarschijnlijk om freelancers

een eigen zaak te beginnen. Tot slot zegt maar 36% dat de buiten
landse stage geen impact heeft gehad op zijn of haar huidige

Aaron deed in het tweede semester van het derde bachelorjaar in

Impact

jobsituatie.

Kortrijk een Erasmus+-stage in Nederland bij het bedrijf MvH Media,
een online marketingbureau. Het bedrijf werkt met meer dan 30
online marketingtrajecten op te zetten. 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,

Conclusies

gespecialiseerde online marketeers en helpt klanten om complexe

branding en rebranding. Aaron benadrukte sterk dat hij heel wat
dankzij de stage van vier maanden. Hij benadrukte ook hoe deze
stage heeft bijgedragen tot de concrete job die hij nu heeft in het
bedrijf dat hij samen met zijn vader heeft opgericht. Sinds het
interview heeft hij verdere parttime studie aangevat.

Aanbevelingen

professionele competenties en vaardigheden verder heeft verbeterd

Alle zelfstandigen en freelancers zijn tevreden over hun huidige
professionele situatie. 42% gaat zelfs helemaal akkoord met die
stelling. Bij sollicitaties vertelden de meesten ook over hun stage
(89%). Het gaat hier waarschijnlijk om freelancers of respondenten
die eerst in loondienst hebben gewerkt. 7% geeft NVT aan. Zij zijn
waarschijnlijk onmiddellijk met hun zaak gestart.
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Figuur 59: Impact van de stage en de certificaten op de kansen
op de arbeidsmarkt (zelfstandigen)
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Veel respondenten (81%) zeggen in hun huidige job kennis en
opgedaan. 78% meent dankzij de stage meer kansen te hebben om
een job te vinden in het buitenland, en 56% zegt meer kansen te

Inhoud

vaardigheden te gebruiken die ze tijdens hun stage hebben

hebben om een job te vinden in Vlaanderen. 63% van de
zelfstandigen heeft dankzij de buitenlandse stage makkelijker
er heel wat minder van overtuigd dat de certificaten die ze op stage
hebben behaald, bijdroegen tot hun kansen op de arbeidsmarkt.
Slechts een derde (35%) zegt dat de behaalde certificaten relevant
zijn voor hun verdere professionele carrière.

respondenten (25%) vinden dat het certificaat van hun buitenlandse
stageplaats hen heeft geholpen om een job te vinden, of dat de

Stage

Blijkbaar heeft 22% geen certificaten ontvangen. Nog minder

Methodologie

toegang gevonden tot de arbeidsmarkt. Toch zijn deze respondenten

Europass Mobiliteit een positieve impact heeft gehad op hun
tewerkstelling. Hier stijgt het percentage NVT zelfs tot 51%. Tot slot
hoger loon.

Impact

meent maar 10% dat de buitenlandse stage heeft geleid tot een

Inge werkt als zelfstandige in München. Haar stage in Berlijn is het
begin geweest van haar professionele carrière en heeft een bijzonder
de ervaring in haar eerste creatief bureau en later in andere bureaus,
heeft ze geleidelijk een netwerk van contacten weten uit te bouwen
dat van zeer groot nut is voor haar loopbaan als zelfstandige in de

Conclusies

belangrijke bijdrage geleverd tot de uitbouw ervan in Duitsland. Door

Duitse grafische sector. Zij vat haar buitenlandse stage als volgt

Een buitenlandse stage verruimt je blik enorm: niet alleen
professioneel, maar ook sociaal en cultureel. Een échte must
als je ‘t mij vraagt.

Aanbevelingen

samen:

Inge (31), München

Op de vraag of de respondenten hun huidige job ook zouden kunnen
doen zonder de buitenlandse stage, zegt 88% ‘ja’. Amper 12% zou zijn
huidige job niet hebben zonder de stage.
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3.5.4. Impact op de loopbaan en
tewerkstelling van loontrekkenden
Figuur 60: Impact van de stage op de attitudes van loontrekkenden
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Impact

Dankzij de buitenlandse stages staat 84% van de loontrekkenden
open voor een job in het buitenland. Ze hebben ook een beter beeld
van hun professionele doelstellingen en ambitie. 76% is veel

Het valt op dat loontrekkenden met een contract van onbepaalde
duur minder ondernemend zijn (74%) dan zij die een contract hebben

Conclusies

ondernemender dankzij de buitenlandse stage.

van bepaalde duur of die werken voor een uitzendkantoor (80%).
ten. 61% van de respondenten met een contract van onbepaalde
duur is ouder dan 30. Ze zijn waarschijnlijk doorgegroeid in het bedrijf
waar ze werken en hoeven daarom minder ondernemend te zijn. Meer
dan de helft van de respondenten met een contract van bepaalde

Aanbevelingen

Waarschijnlijk heeft dat te maken met de leeftijd van de responden

duur zijn jonger dan 30 en moeten vaak nog hun plaats op de
arbeidsmarkt zoeken of verzekeren.
Dankzij hun buitenlandse stage hebben de laatsten ook een beter
beeld van hun professionele doelstellingen en ambitie (87% tegen
over 82% voor personen met een contract van onbepaalde duur).
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Figuur 61: Impact van de stage op de tewerkstellingskansen
en inhoud van de job van loontrekkenden
Inhoud
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Wanneer men kijkt naar de impact van de stage op de huidige
huidige jobsituatie. Dat de enquête is afgenomen tijdens de
coronacrisis, maakt het resultaat des te opmerkelijker.

Inhoud

jobsituatie, blijkt dat 92% van de loontrekkenden tevreden is met de

Bij sollicitaties vertelde 88% van de loontrekkenden altijd over de

78% meent dankzij de buitenlandse stage meer kansen te hebben om
een job te vinden in het buitenland.

Methodologie

buitenlandse stage.

Dat dat effectief zo is, blijkt zowel uit de interviews als uit de

Toen ik in het laatste jaar Ergotherapie zat, verhuisde mijn vriend

Stage

commentaren van de respondenten.

naar Oostenrijk voor zijn job. Via het Erasmus+-programma kon
ik een stage vinden in een ziekenhuis in de stad waar mijn vriend
meer dan welkom was, leerde ik de taal en cultuur heel snel
kennen door de stage. De collega’s in het ziekenhuis werden

Impact

woonde. Naast de financiële steun, die als pas afgestudeerde

vrienden voor het leven en uiteindelijk kreeg ik ook een job
aangeboden in het ziekenhuis. Ik leerde heel veel uit de stage en
leven meedraag en een positieve invloed hebben op veel vlakken.
Daarna verhuisden we naar Zwitserland, waar mijn kennis van het
Duits die ik in Oostenrijk opdeed, weer van pas kwam. Ondertus-

Conclusies

het werk in Oostenrijk, ervaringen die ik voor de rest van mijn

sen zijn we terug in België, om dichter bij de familie te zijn. Maar
vertrekken voor een nieuw avontuur. Ik heb prachtige herinneringen aan de stage en zou het elke student zeker aanraden!
Eline (28), Gent

Aanbevelingen

het begint alweer te kriebelen om weer naar het buitenland te

Dankzij mijn buitenlandse stage stond ik open voor een job in
het buitenland. De stap om te verhuizen naar een ander
Europees land om te werken bij een grote multinational was
daardoor een stuk sneller gezet.
Stijn (29), Brugge
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ring kunnen opdoen in het land waar ik mijn toekomst zag. Ik
heb mijn Franse schoonfamilie beter leren kennen en een

Inhoud

Dankzij mijn buitenlandse stage heb ik een eerste werkerva-

basis gelegd om samen met mijn man een leven in Frankrijk
op te bouwen. Dankzij mijn stage heb ik een eerlijke kans en
veel plezier in Frankrijk, waar ik een heel leuke baan heb.
Liselotte, Parijs

Methodologie

start gekregen voor mijn carrière. Ik woon nog altijd met heel

Sander deed in de periode van februari tot eind mei 2015 een stage in
westen van Polen.

Stage

brouwerij Fortuna, in een dorp aan de rand van de stad Poznan in het

Ik denk dat ik zonder mijn buitenlandse stage nooit de
knowhow zou hebben die ik nu heb. Na enkele jaren in het
heeft gehad op mezelf, zowel professioneel als persoonlijk.
Momenteel werk ik als consultant voor mijn oorspronkelijke

Impact

werkveld besef ik pas welke positieve impact de stage

stageplaats en reis ik door verschillende continenten om mijn
job te beoefenen.

Heel wat respondenten (73%) gebruiken in hun huidige job de kennis

Conclusies

Sander (27), Mechelen

en vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens hun buitenlandse
tot de arbeidsmarkt.
Aan Erasmus+ heb ik mijn huidige job te danken. Ik ben na
mijn stage aangenomen, heb er nog een jaar gewoond en

Aanbevelingen

stage. 68% had dankzij de buitenlandse stages makkelijker toegang

gewerkt en werk nu vanuit België nog altijd voor deze
Nederlandse firma.
Lieselot
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de cultuur me veel beter ligt dan de cultuur in Vlaanderen.
Ook op professioneel gebied staan ze hier veel verder in mijn

Inhoud

Ik werk nog altijd in het land waar ik stage heb gelopen omdat

vakgebied dan in Vlaanderen.
Ann-Sofie (28), Turnhout

buitenlandse stages had gedaan en dat dat enorm voordelig
was om een beurs te krijgen als doctoraatsstudent. Ik werd

Methodologie

Bij elke sollicitatie die ik deed, werd opgemerkt dat ik twee

overal aanvaard waar ik ben langsgegaan. Voor werkgerelaaanrader, maar ik raad het vooral aan omwille van de sociale
ervaring. Connecties maken op professioneel en persoonlijk

Stage

teerde doeleinden is een buitenlandse stage zeker en vast een

vlak en het buitenland verkennen met nieuwe vrienden is echt
een enorm avontuur.
Impact

65% van alle afgestudeerden denkt dat zij dankzij de buitenlandse
stages makkelijker toegang hadden tot de arbeidsmarkt.

labo in Antwerpen. Het labo heeft haar op basis van de
sollicitatiebrief en de verwijzing naar de stages in Zweden laten
weten dat ze bij hen aan de slag kon gaan. Er was zelfs geen

Conclusies

Romy heeft reeds tijdens haar stages in Zweden gesolliciteerd bij een

sollicitatiegesprek nodig. Bij haar terugkeer uit Zweden kon ze
in te vullen. Momenteel is zij voltijds aan het werk in het labo van het
UZ Antwerpen.
Ook Tim benadrukte sterk hoe de stage in Liverpool al heeft

Figuur 62:
Romy Vandevivere aan
het werk in het labo

Aanbevelingen

onmiddellijk langsgaan om alle documenten voor haar tewerkstelling

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 stages aan de UGent en aan de
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universiteit van Liverpool hebben zeker bijgedragen tot het

Bijna twee derde (62%) is ervan overtuigd dankzij de buitenlandse

Inhoud

vergemakkelijken van zijn selectie voor de internships.

stage meer kansen te hebben om een job te vinden in Vlaanderen.

impact op mijn huidige werksituatie en heeft vele deuren
geopend. Daarnaast was het ook persoonlijk een heel
waardevolle ervaring!

mijn dromen: International School of Brussels (ISB). Dat is
een school waarvan ik nooit had gedacht dat ik er als pas

Stage

Dankzij mijn buitenlandse stage werk ik nu in de school van

Methodologie

Mijn buitenlandse stage heeft nog altijd een positieve

afgestudeerde student kleuteronderwijs zou kunnen terechtkomen. ISB biedt kwaliteitsvol onderwijs aan en is wereldwijd
gaan, is uniek. Dat was me nooit gelukt zonder deze buitenlandse stage. De stage heeft mij professioneel en als persoon

Impact

bekend. De kans die ik heb gekregen om hier aan de slag te

doen groeien. Ik sta sterk in mijn schoenen en heb dankzij
deze ervaring enorm veel kansen gekregen in het werkveld. Ik
mijn hogeschool UCLL en de Erasmusbeurs, zodat ik deze
stage kon volgen. Ik zou zonder enige twijfel deze stage
opnieuw doen.

Conclusies

ben heel dankbaar dat ik die kans kreeg van mijn ouders,

Anne-Christine (22), Sint-Truiden

verband met de inhoud van de buitenlandse stage.

Aanbevelingen

Bij iets meer dan de helft van de respondenten houdt de huidige job

Op professioneel vlak vond ik het bijzonder verrijkend om in
aanraking te komen met andere onderwijsvormen om
dezelfde materie te leren. Zo leerde ik ook bepaalde internationale handboeken kennen, applicaties en tools die ik
vandaag nog altijd gebruik in mijn job.
Samuel.
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46% van de respondenten zegt dat de buitenlandse stage geen
afleiden dat het voor meer dan de helft wel het geval is. 21% is het
namelijk helemaal oneens met deze bewering en 30% is het oneens.

Inhoud

impact heeft gehad op de huidige jobsituatie. Daaruit kan men

Net als de zelfstandigen zijn de loontrekkenden er niet sterk van
hebben behaald relevant zijn voor hun verdere professionele carrière,
al ligt het percentage dat akkoord gaat (40%) iets hoger dan bij de
zelfstandigen (36%). Ze zijn er evenmin van overtuigd dat het
certificaat van hun buitenlandse stageplaats hen heeft geholpen om

Methodologie

overtuigd dat de certificaten die ze tijdens hun buitenlandse stage

een job te vinden (27%). Nog minder loontrekkenden (20 %) denken
tewerkstelling. Ook hier zijn er 51% respondenten die in verband met
de Europass NVT aanduiden. Tot slot zegt maar 13% dat de

Stage

dat de Europass Mobiliteit een positieve impact heeft gehad op hun

buitenlandse stage heeft geleid tot een hoger loon.

contract van onbepaalde duur en 83% met een contract van
bepaalde duur altijd over hun buitenlandse stage. 72% van de

Impact

Bij sollicitaties vertelde 89% van de loontrekkenden met een

respondenten met een contract van onbepaalde duur meent dankzij
de buitenlandse stages makkelijker toegang te hebben gekregen tot
een contract van bepaalde duur. De respondenten met een contract
van onbepaalde duur denken ook dat ze dankzij hun buitenlandse
stage meer kansen hebben gehad om een job te vinden in Vlaanderen

Conclusies

de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot 61% van de respondenten met

(64% tegenover 58%). De huidige job van loontrekkenden met een
van hun buitenlandse stage (58%) dan die met een contract van
onbepaalde duur (48%). Ook hier kan het effect spelen van
werknemers met een contract van onbepaalde duur die konden
doorgroeien in een bedrijf en geleidelijk andere taken op zich nemen.

Aanbevelingen

contract van bepaalde duur houdt ook meer verband met de inhoud

46% van de loontrekkenden met een contract van bepaalde duur en
maar 37% van de loontrekkenden met een contract van onbepaalde
duur meent dat de behaalde stagecertificaten relevant zijn voor hun
verdere professionele carrière.
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Op de vraag of ze hun huidige job ook zouden kunnen hebben zonder
contract van onbepaalde duur ‘ja’ en 14% ‘neen’. 85% van de
respondenten met een contract van bepaalde duur zegt ‘ja’. Maar

Inhoud

de buitenlandse stage, zegt 86% van de respondenten met een

weinig respondenten (15%) zouden hun huidige job niet kunnen
uitoefenen zonder de stage. Toch wezen verschillende respondenten

Op de vraag: ‘Zou je je huidige job ook kunnen doen zonder je
buitenlandse stage?’ antwoordden de respondenten onder meer het
volgende:

Stage

Ja, maar op mijn sollicitatie had dit een heel grote impact.

Methodologie

erop dat de stage een impact had op hun kansen op tewerkstelling.

Ik ben aangenomen (in België) bij het bedrijf waar ik
buitenlandse stage heb gedaan.
Impact

Na de stage van één jaar heb ik nog één jaar voor hetzelfde
bedrijf gewerkt in hetzelfde land (Portugal). Nu werk ik al
bijna twee jaar voltijds voor hetzelfde bedrijf, maar vanuit
hebben opgericht.

Conclusies

België via een postbusbedrijf dat ze in België voor mij

De job in mijn stagebedrijf heeft ertoe geleid dat ik verhuisd
naar een job in Tsjechië.

Ik werk momenteel voor een Franse multinational. Ook

Aanbevelingen

ben naar Amerika en een job kreeg bij Apple, die geleid heeft

zonder buitenlandse stage zou ik voor die firma kunnen
werken, maar de sociale ervaring hielp wel om me niet te
laten afschrikken door “het buitenlandse” van het bedrijf
(andere manier van werken tegenover Belgen).
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3.5.5. Impact van de stage op de
tewerkstelling en kansen op de
arbeidsmarkt van werklozen
Wat de werklozen betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen
werken maar ook niet werkzoekend zijn (18).

Impact van de stage op de tewerkstellingskansen
van werkzoekende werklozen

Methodologie

enerzijds werkzoekende werklozen (38), en anderzijds mensen die niet

38 respondenten zijn werkzoekende werklozen. Dat is 5% van alle
lijk vooral om pas afgestudeerden. Meer dan de helft van de werkzoe-

Stage

respondenten en 6% van alle afgestudeerden. Het gaat hier waarschijnkende werklozen zijn respondenten die in 2019 en 2020 mobiel waren.
Een van de werkloze respondenten verwijst naar de problemen van

Deze enquête valt niet te vergelijken met die van vorige jaren,

Impact

pas afgestudeerden om een job te vinden tijdens de coronacrisis:

doordat de coronacrisis ons vervroegd naar huis bracht en nu
moeilijkheden geeft bij het vinden van een job.
Conclusies

Figuur 63: Impact van de stage op de attitudes van de werkzoekende werklozen
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64% van de werkzoekende werklozen zijn vrouwen, 36% mannen. Het
tussen 25 en 30 en 32% ouder dan 30. 54% heeft een diploma
professionele bachelor, 3% een academische bachelor en 43% een

Inhoud

zijn meestal jonge mensen: 58% is tussen 20 en 25 jaar oud, 8%

academische master of een manama.

dankzij de stage een beter beeld van zijn of haar professionele
doelstellingen en ambitie. 84% staat open voor een job in het
buitenland en 82% is ondernemender dankzij de job in het buitenland.

Methodologie

Zoals blijkt uit figuur 63 heeft 87% van de werkzoekende werklozen

Het is niet verwonderlijk dat werkzoekende werklozen heel wat
de stage op hun kansen op de arbeidsmarkt.

Stage

negatiever zijn dan werkenden wanneer het gaat over de impact van

79% van de werkzoekende werklozen vermeldt bij sollicitaties altijd
de buitenlandse stage. Hoewel dat een hoog percentage is, ligt het
stage meer kansen te hebben om een job te vinden in het buitenland
en 55% denkt dat dat ook het geval is op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Impact

toch lager dan bij de werkenden. 79% denkt dankzij de buitenlandse

De helft van de werkloze werkzoekenden stelt dat de buitenlandse
stage geen impact heeft gehad op zijn of haar huidige jobsituatie.
dankzij de buitenlandse stage makkelijker toegang heeft tot de
arbeidsmarkt. Nog minder (34%) zijn ervan overtuigd dat het
certificaat van de buitenlandse stageplaats en de Europass

Conclusies

Bovendien heeft 18% NVT aangeduid. Slechts 39% meent dat hij/zij

Mobiliteit een positieve impact hebben op hun tewerkstellingskansen.
huidige professionele situatie. Tot slot meent slechts 13% dat de
buitenlandse stage zal leiden tot een hoger loon.
84% van de respondenten zoekt werk in het domein waarin hij of zij

Aanbevelingen

Het is niet verwonderlijk dat maar 26% tevreden is met zijn of haar

stage heeft gedaan. 87% zou de job ook kunnen uitoefenen zonder
buitenlandse stage. Sommige respondenten hebben in het verleden al
gewerkt. Het is jammer dat zij geen mening hebben kunnen geven
over de impact die de stage in het verleden heeft gehad op hun
werksituatie. Dat blijkt uit het relaas van Séverine.
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Ik ben tevreden met mijn huidige
professionele situatie

Impact

Het certificaat dat ik ontving van mijn
buitenlandse stageplaats, zal mij
helpen om een job te vinden

Stage
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Methodologie

Dankzij mijn buitenlandse stage
heb ik meer kansen om een job
te vinden in het buitenland

Inhoud

Figuur 64: Impact van de stage op de kansen op de arbeidsmarkt
volgens werkzoekende werklozen

Séverine behaalde eerst een master in de Criminologie aan de
KULeuven. Nadat ze in Leuven afgestudeerd was, besliste ze in het
academiejaar 2015-2016 de eenjarige manama Conflict &
Management te volgen aan de UGent. Daarna liep ze een stage voor
pas afgestudeerden bij de dienst Internationale Betrekkingen van de
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), met de bedoeling meer
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kennis en competenties op te doen op het vlak van internationalise
Naties. Zo slaagde ze erin om van september 2017 tot december 2019
twee jaar te werken voor de VN in Senegal. Ze maakte deel uit van

Inhoud

ring. Terug in België kandideerde ze als stagiaire bij de Verenigde

een groep die rond terrorismepreventie werkte. Ze leidde politie
agenten en rijkswachters op en gaf ook juridisch advies. De
Toch besliste ze op het einde van het stagecontract even een break
te nemen voor ze ander werk ging zoeken. Begin 2020 besloot ze
opnieuw haar kandidatuur in te dienen voor werk bij de VN aangezien
er een project werd opgestart in Thailand dat haar interesseerde.

Methodologie

verantwoordelijken van de VN evalueerden de stage heel positief.

Jammer genoeg gooide de coronacrisis roet in het eten. Alle
2020 geen werk vinden voor het nieuwe project.

Stage

mogelijkheden tot stages met de VN werden stilgelegd en ze kon in

Het is interessant om na te gaan of de respondenten de stage
ondanks hun werkloosheid toch nog zouden aanraden. De gemiddelde
gemiddelde. De NPS om de stage aan te raden is 50. Ook voor de
herinneringen aan de stage geven de respondenten een gemiddelde

Impact

score om de stage aan te raden is 9,33 – wat hoger is dan het

van 9,33 en een NPS van 53. Dat blijkt ook uit de commentaren.
Sommigen raden de stage zelfs aan ondanks een negatieve ervaring.

waren Fransen en ze hebben mij niet veel kansen gegeven
om iets te leren. Maar ik heb wel veel geleerd van mijn

Conclusies

Ik heb niet heel veel geluk gehad met mijn stage. Mijn bazen

collega’s en over de cultuur. Ik heb ook veel nieuwe mensen
ben voor hen gaan werken. Ik raad het zeker aan om een
buitenlandse stage te doen.
Julie (28), Antwerpen

Aanbevelingen

leren kennen. Op hen heb ik later een beroep gedaan en ik

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 er meer op gericht was om mij iets bij te
leren. In tegenstelling tot vele stages in Vlaanderen.
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A once in a lifetime opportunity!

Een andere respondent wijst erop dat de buitenlandse stage
belangrijker was voor zijn zelfontplooiing dan voor zijn kansen op de

Belang voor zelfontwikkeling groter dan impact
op werkperspectief.
David, Beveren

verhaal van Séverine. Toen ze niet naar Thailand kon vertrekken, bleef

Stage

Dat niet alle werkzoekenden ook effectief werkloos zijn, blijkt uit het

Methodologie

arbeidsmarkt.

ze niet bij de pakken zitten en ging ze op zoek naar ander werk, wat
met haar masterdiploma’s niet zo gemakkelijk bleek te zijn.
kassierster in een grootwarenhuis te aanvaarden. Ze beschouwt
zichzelf als werkloze of werkzoekende en hoopt dat de toekomst haar

Impact

Aangezien ze een inkomen wilde, besliste ze tijdelijk een job als

opnieuw mogelijkheden zal bieden bij de VN.

Een aantal respondenten (18) is momenteel niet aan het werk maar

Conclusies

Impact van de stage op de tewerkstellingskansen van
niet-werkzoekende werklozen

ook niet werkzoekend. Drie respondenten definiëren zich als niethet hier om tijdelijk werklozen door COVID-19 (2), mensen die op reis
zijn of op reis willen gaan (2), een stage lopen (1), thuis zijn in
afwachting van een nieuwe baan of opleiding (3), in het buitenland
willen gaan wonen (1) of een vrijwillige stage doen (2). Eén persoon is

Aanbevelingen

werkzoekende werklozen zonder dat verder te verklaren. Verder gaat

thuis wegens ziekte en een andere is uit het beroepsleven gestapt om
thuis te kunnen werken. Hieronder staan enkele van de redenen
waarom ze momenteel niet aan het werk zijn. Sommigen beschouwen
een stage niet als werk en zitten dus ook in deze categorie, terwijl
anderen een stage wel als werk zien.
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Ik heb voor TUI in het buitenland gewerkt, maar moest
een tijdelijke job uit in afwachting van de herneming van de
activiteiten.

paar maanden geleden niet het geval.

Methodologie

Ik ben door COVID-19 onverwacht werkloos. Dat was een

Inhoud

wegens corona terug naar België komen. Momenteel voer ik

Ik loop nog een vrijwillige stage, niet onder Erasmus+ omdat
ik niet meer in aanmerking kwam.
Stage

Ik neem een jaar vrij om te reizen.

Door corona heb ik nog les gehad in augustus en was mijn
laatste examen 26 augustus. Ik heb gisteren te horen

Impact

Ik wilde een jaar extra studeren (volwassenenonderwijs).

gekregen dat ik geslaagd ben.
Conclusies

Recent werkloos en wil opnieuw studeren.

Ik ben pas afgestudeerd en werk nog tot eind september als
werk uitvoeren.

Ik solliciteer voor een nieuwe buitenlandse stage/job.

Aanbevelingen

jobstudent. Daarna geld sparen en een paar jaar seizoens-

Ik ben op zoek naar een opleidingsplaats voor specialisatie
geneeskunde in Nederland.
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Ik ben uit mijn andere beroepsleven gestapt om
thuis te werken.

Ziekte.
Methodologie

Ik doe nog een vrijwillige stage in België.

Ik ben werkloos en start misschien een opleiding eind
Stage

september en begin een andere opleiding in januari. In
tussentijd ga ik misschien nog een (studenten)job doen.

Piet, die stage liep in Ierland in een centrum dat met probleem
impactenquête, maar hij solliciteerde onmiddellijk nadat hij zijn
tijdelijke baan in een asielcentrum had verloren. Hij wist bij het

Impact

jongeren werkt, was werkloos op het ogenblik van het interview en de

interview al dat hij begin januari 2021 aan de slag kon gaan bij
Kind & Gezin als consulent. Hij maakte zich om die reden dus ook
Conclusies

niet ongerust over zijn toekomst.

Figuur 65: Impact op de attitudes van de niet werkzoekende werklozen
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89% van de niet-werkzoekende werklozen staat dankzij de
respondenten (maar minder helemaal akkoord) hebben dankzij de
stage een beter beeld van hun professionele doelstellingen en

Inhoud

buitenlandse stage open voor een job in het buitenland en evenveel

ambitie. 66% is dankzij de buitenlandse stage ondernemender.

Dankzij mijn buitenlandse stage
heb ik meer kansen om een job te
vinden in het buitenland
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op mijn huidige jobsituatie

Methodologie

Figuur 66: impact van de stage op de tewerkstellingskansen
van de niet-werkzoekende werklozen
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Het valt op dat het percentage NVT in deze sectie heel hoog ligt.
zoeken en meestal in een tijdelijke situatie zitten.

Inhoud

Men mag inderdaad niet vergeten dat deze respondenten geen werk

83% denkt dankzij de buitenlandse stage meer kansen te hebben om
een job te vinden in het buitenland. 17% zegt NVT. 61% vertelde bij een
Dankzij de buitenlandse stage meent 44% meer kansen te hebben om
een job te vinden in Vlaanderen (22% NVT). 39% is tevreden over de
huidige professionele situatie maar evenveel zegt NVT. Een heel hoog
percentage NVT stelt men vast bij de stelling ‘Dankzij buitenlandse

Methodologie

sollicitatie altijd over de buitenlandse stage. Hier zegt zelfs 39% NVT.

stages had ik makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt’. Slechts 33% is
geen job hebben gezocht. Slechts 28% zegt dat de buitenlandse stage
geen impact heeft gehad op de huidige jobsituatie (50% NVT). Ook hier

Stage

het daarmee eens, maar de meeste respondenten geven aan dat ze

zijn sommigen heel negatief over de impact van de verkregen certificaten. Maar 11% meent dat het certificaat van de buitenlandse stagerespondenten (6%) denken dat de Europass Mobiliteit een positieve
impact heeft gehad op hun tewerkstelling. Een kleine minderheid (11%)

Impact

plaats heeft geholpen om een job te vinden; 72% zegt NVT. Nog minder

denkt dat de buitenlandse stage kan leiden tot een hoger loon.

zoekende werklozen omdat het slechts om 18 personen ging en het
percentage NVT voor een groot aantal stellingen meer dan 50% bedroeg.
Figuur 67: Impact van de stage op de arbeidssituatie volgens statuut

Aanbevelingen

Er werd bij deze vergelijking geen rekening gehouden met de niet-werk-

Conclusies

3.5.6. Vergelijking van de impact van
de stage op de tewerkstellingskansen
volgens statuut

Het is niet verwonderlijk dat de respons van de verschillende categorieën afgestudeerden erg verschillend is, rekening houdend met hun
huidige arbeidssituatie. Het grootste verschil ziet men bij de tevredenheid over de huidige professionele situatie. 100% van de zelfstandigen is tevreden of uiterst tevreden over de huidige professionele situatie, tegenover 92% van de loontrekkenden en 26% van de
werkzoekende werklozen.
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Figuur 67: Impact van de stage op de arbeidssituatie volgens statuut
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Het valt op dat 90% van de zelfstandigen en freelancers en 87% van de
tegenstelling tot slechts 79% van de werkzoekende werklozen. Er is geen
significant verschil tussen zelfstandigen, loontrekkenden en werkzoeken-

Inhoud

loontrekkenden op sollicitaties hun buitenlandse stage vermeldden, in

den wat betreft de openheid om in het buitenland aan de slag te gaan
(gemiddeld 85%). Dankzij de buitenlandse stage heeft 84% van alle
gen en ambitie. Hetzelfde geldt maar voor 78% van de zelfstandigen,
84% van de loontrekkenden en 87% van de werkzoekenden.
77% van alle afgestudeerden meent dankzij de buitenlandse stage meer

Methodologie

afgestudeerden een beter beeld over zijn/haar professionele doelstellin-

kansen te hebben om een job te vinden in het buitenland. Dat bleek ook
er verschillen tussen de werkenden (78%) en de werkzoekenden (71%).
76% van alle afgestudeerden meent dankzij de buitenlandse stage

Stage

uit de interviews en de commentaren van de respondenten. Ook hier zijn

ondernemender te zijn geworden, maar ook hier zijn er verschillen: 78%
van de zelfstandigen, 76% van de loontrekkenden en 82% van de
dat ze dankzij de buitenlandse stage makkelijker toegang hadden/zullen
hebben tot de arbeidsmarkt. Hier ziet men grote verschillen tussen de

Impact

werkzoekenden. Twee derde van alle afgestudeerden is ervan overtuigd

zelfstandigen (63%), de loontrekkenden (68%) en de werkzoekenden
(39%). 61% denkt ook dankzij de buitenlandse stage meer kansen te
veel kleiner: 56% van de zelfstandigen, 62% van de loontrekkenden en
55% van de werkzoekenden. 45% zegt dat de buitenlandse stage geen
impact heeft gehad op de huidige jobsituatie. Hier zijn er wel aanzienlijke

Conclusies

hebben om een job te vinden in Vlaanderen maar hier zijn de verschillen

verschillen: 36% van de zelfstandigen, 46% van de loontrekkenden en
van de zelfstandigen zegt dat de inhoud van de buitenlandse stage
verband houdt met het domein van hun zaak en 78% dat hun huidige
job verband houdt met de inhoud hun buitenlandse stage. 27% van alle
afgestudeerden meent dat het certificaat van de buitenlandse stage-

Aanbevelingen

50% van de werkzoekenden. Men mag daarbij niet vergeten dat 85%

plaats heeft geholpen/zal helpen om een job te vinden. Vooral werkzoekenden (34%) hopen dat dat het geval zal zijn. Maar 25% van de
zelfstandigen en 27% van de loontrekkenden meent dat dat het geval
was. Datzelfde geldt voor de Europass Mobiliteit die de respondenten
ontvingen na hun buitenlandse stage. Slechts 17% van de zelfstandigen
en 20% van de loontrekkenden meent dat de Europass een positieve
impact had op hun tewerkstelling. 34% van de werkzoekenden hoopt
dat de Europass een impact zal hebben op hun tewerkstelling.
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Tot slot werd nagegaan in hoeverre de SMP de verwachtingen van de

Inhoud

3.6. Impact van de stage in
vergelijking met de verwachtingen
stagiairs heeft ingelost.

de respondenten ruimschoots werden ingelost. Er wordt op gewezen
dat de respondenten bij de motivatie of de redenen voor vertrek
maar drie redenen konden aanvinken, terwijl ze bij de impact alle

Methodologie

Uit grafiek 68 valt duidelijk op te maken dat de verwachtingen van

elementen konden beoordelen. Bijna de helft van de studenten wilde
ervaring opdoen met verschillende praktijken op de werkvloer en 87%
Stage

stelt dat dat inderdaad het geval was.

Figuur 68: Impact versus verwachtingen
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stroomversnelling gebracht. Niet alleen bood ze een kans om
me onder te dompelen in een andere (werk)cultuur, ze heeft

Inhoud

De Erasmus+-stage na mijn studie heeft mijn carrière in een

mij ook persoonlijk verrijkt door het onbekende tegemoet te
gaan en te zien hoe ik met ervaringen kan omgaan.

Ik was voor een vak in contact gekomen met de organisatie
Disability Studies in Nederland. De werking en visie spraken

Methodologie

Wouter (29)

me enorm aan en toen ze zelf aangaven dat ze op zoek waren
me in contact met verschillende projecten, studiedagen en
andere organisaties. Ik leerde veel bij en werd warm ontvan-

Stage

naar stagiaires, heb ik niet getwijfeld. De organisatie bracht

gen. Mijn onderzoeksstage heeft me veel bijgeleerd en breidde
mijn netwerk uit. Daarnaast leerde ik de stad Amsterdam en
cultuurverschillen met Vlaanderen.
Adeline (23), Ingelmunster

(onbetaalde) stages moeten doen om de dag van vandaag
hun jobkansen te vergroten, ben ik wel blij met de ervaring die
ik heb opgedaan. Ikzelf heb stage gelopen bij het Internatio-

Conclusies

Hoewel ik het niet juist vind dat mensen zo goed als verplicht

Impact

Nederland goed kennen en de (kleine) organisatorische en

naal Strafhof in Den Haag, en ik ben blij dat het financiële
van de Vlaamse overheid. Ik vond het interessant om wat ik
geleerd had in theorie ook in de praktijk te zien. Een stage was
een unieke kans om dat laagdrempelig te doen. Ik heb professionele contacten gelegd en heb meer inzicht gekregen in het

Aanbevelingen

aspect deels werd opgevangen door Erasmus+ en een beurs

werk dat ik nadien wilde 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
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Uit deze quote blijkt ook hoe belangrijk de Erasmus+-beurs was voor
aangeduid als een belangrijke reden om deel te nemen.

Inhoud

een groot aantal studenten. 52% van de respondenten had dat al

Nog meer respondenten (57%) gaven het verwerven van sociale
vaardigheden als een motief voor hun stage. 84% zegt die ook
de enquête, verwijzen vooral naar het verwerven van sociale
vaardigheden en meer zelfvertrouwen.
Dankzij mijn buitenlandse stage heb ik meer zelfvertrouwen

Methodologie

verworven te hebben. De gesprekken, maar ook de commentaren in

gekregen. Ik twijfelde continu over mijn eigen skills. Door ze
al stond. Verder leer je veel meer bij dan werkgerelateerde
vaardigheden. Je leert zelfstandig zijn en communiceren op

Stage

in een andere setting toe te passen, merkte ik pas hoe ver ik

een nieuwe manier. Je leert je open te stellen voor nieuwe
mogelijkheden. Je wordt uit je comfortzone gehaald maar
Impact

het is het meer dan waard!

Volgens mij moet je vooral op buitenlandse stage gaan voor
jezelf. Enig voordeel op de arbeidsmarkt later is mooi meeverrijking op persoonlijk vlak dat ik het iedereen heel erg kan
aanraden. Iedereen, niet noodzakelijk alleen zij die ervoor
openstaan, maar ook zij die er misschien niet meteen aan

Conclusies

genomen, als dat zo uitdraait. Maar het is vooral zo’n grote

denken om een buitenlandse stage te ondernemen.’

Het was een unieke kans en ik ben blij dat ik ze gekregen
heb! Het heeft me mee gevormd tot wie ik nu ben. Je doet er

Aanbevelingen

Martijn (31), Gent

ervaringen op die toch verschillen van een binnenlandse
stage. Het heeft me zelfzekerder gemaakt en ik raad het
iedereen aan!
Sofie (27), Kapelle-op-den-Bos
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persoonlijk niveau veel vooruitgang heb gemaakt en mezelf
beter heb leren kennen.

Inhoud

In mijn geval heeft de stage er ook voor gezorgd dat ik op

Jim, Gent

geleerd op een andere manier naar de wereld te kijken.
Het enige wat ik nog kan delen, is dat mijn buitenlandse

Methodologie

Heel veel respondenten en geïnterviewden wijzen erop dat ze hebben

ervaringen mijn mentaliteit en visie op de wereld op een heel
begin omdat ik alleen vertrok, maar ik heb nergens spijt van
gehad. Het waren de mooiste momenten in mijn leven!

Stage

positieve manier hebben veranderd. Ik had veel schrik in het

Wanneer iemand erover twijfelt, kan ik alleen zeggen: gewoon
doen. Je hebt werkelijk niks te verliezen.
Impact

Debbie (28), Gent

Ik heb vooral geleerd om anders te kijken naar de manier
waarop men werkt met probleemjongeren en de manier
student aan een dergelijke stage te doen en eraan te beginnen met een open visie. Met een open visie vel je vooraf geen
waardeoordelen, maar stel je vast dat er verschillen zijn en

Conclusies

waarop de sociale zekerheid is georganiseerd. Ik raad iedere

die kan je dan proberen te begrijpen en te duiden.

77% van de respondenten heeft een persoonlijk en professioneel
netwerk opgebouwd. Dat was het motief van 28% van de

Aanbevelingen

Piet

respondenten om deel te nemen aan de SMP.
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Denen zijn tamelijk gesloten, het is een duur land en de
huurmarkt profiteert van mensen die de taal niet kennen.
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Denemarken is geen gemakkelijk land om Erasmus te doen.

Niettemin heeft mijn vrijwillige stage geleid tot een goed
professioneel netwerk en is ze tot op vandaag een grote
keuze, sociaal en financieel iets minder.
Marie (27), Gent

Methodologie

meerwaarde voor mijn werk. Professioneel dus een goede

Erasmus bood mij de beste mogelijkheid om moeiteloos een
Victor (24)

Stage

groot Europees netwerk op te bouwen.

Meer respondenten namen aan de SMP deel om hun kansen op de
(25%). Toch blijkt uit de enquête en de individuele gesprekken dat de
SMP vooral de kansen op de arbeidsmarkt in het buitenland heeft

Impact

arbeidsmarkt in België te verbeteren (30%), dan in het buitenland

verbeterd (77%).

geholpen op de Belgische arbeidsmarkt, maar wel in het
stageland. Bij het gastbedrijf polsten ze of ik wilde blijven, en
de oprichter van een Nederlands bedrijf in Spanje contac-

Conclusies

De stages die ik in Spanje deed, hebben mij niet per se

teerde me via LinkedIn omdat hij interesse had in mijn
tiegesprek gegaan, 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,

Aanbevelingen

tweetaligheid Nederlands-Spaans. Ik ben toen op sollicita-

had ik voor de eerste keer in mijn leven geen zin om huiswaarts te keren.
Gaëlle (26), Antwerpen
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potentieel in mij en wilden ook verder gaan met mij na mijn
stage. Ik kreeg een contract aangeboden en nu werk ik daar.
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Mijn stage was de deur naar de arbeidsmarkt. Ze zagen

Een betere start op de arbeidsmarkt kon ik mij niet wensen.

arbeidsmarkt heeft verbeterd.
De stage heeft er zeker en vast voor gezorgd dat mijn
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Toch meent 61% dat de stage ook in België de kansen op de

kansen op de arbeidsmarkt gestegen zijn. Het was een hele
verd. Ik raad het iedereen aan!

Stage

toffe ervaring en heeft me een uitgebreid netwerk opgele-

In enkele gevallen verhoogde de stage de kansen om te doctoreren.

doctoreren aan de KULeuven. Ook bij een sollicitatiegesprek

Impact

Deze stage heeft bijgedragen tot de mogelijkheid om te
over de mogelijkheid om een postdoctorale studie te doen
aan de universiteit van Bazel werden mijn wetenschappelijke
gewaardeerd.
Ann, Leuven

aangetoond dat de studenten voor wie dat het voornaamste motief
was, deze doelstelling effectief hebben verwezenlijkt.
Een geïnterviewde juriste die momenteel stage loopt bij de Antwerpse

Aanbevelingen

33% wilde een vreemde taal leren of verbeteren. Er werd al
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competenties die ik in Cambridge had verworven, bijzonder

Balie en onder meer naar Frankrijk ging om haar Frans en specifiek de
juridische terminologie te verbeteren – wat absoluut noodzakelijk is
voor een advocaat in België – verwoordde het als volgt:
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collega’s op het advocatenkantoor. Ze hielpen me om mijn Frans
in het algemeen te verbeteren en om de juridische taal en

Inhoud

Ik werd volledig en gemakkelijk geaccepteerd door de andere

gespecialiseerde termen onder de knie te krijgen. Ik heb een heel
nuttige en gedetailleerde kennis over het Franse juridische
sche termen begrijpen die worden gebruikt in de advocatuur.
Shana, Antwerpen
Om te eindigen een rijk en allesomvattend citaat:

omdat ik enorm gepassioneerd was door de Griekse cultuur.
Het werk in een incentivebureau in de hoofdstad der culturen

Stage

Ik vertrok met veel enthousiasme naar mijn stage in Athene

Methodologie

systeem verworven: begrijpen hoe het functioneert en de juridi-

was dan ook een enorme ervaring. Werken met mensen van
verschillende nationaliteiten vond ik enorm verrijkend. Door
lokale dansschool vlak bij mijn appartement. Daar leerde ik
vriendinnen kennen waarmee ik nog steeds contact heb.

Impact

de week werkte ik op mijn stageplaats en ging ik naar de

Toen ik onlangs terug in Griekenland was, ben ik weer naar
de dansschool gegaan om de directrice en dansleerkracht te
doorheen Griekenland: er ging geen weekend voorbij zonder
een nieuwe plaats te ontdekken. Zo heb ik plaatsen bezocht
als Mykene, Korinthe, Cape Sounio, Delphi, Meteora en heb ik

Conclusies

bezoeken. Tijdens de weekends ging ik zelf op verkenning

ook één dag in mijn eentje Santorini bezocht. Als persoon
favoriete hoofdstad. Nog altijd heb ik elk jaar de drang om
terug te gaan en wanneer ik ga, voelt het ook telkens een
beetje aan als thuiskomen. Het Grieks ben ik niet volledig
machtig geworden doordat mijn baas Egyptisch was en mijn

Aanbevelingen

ben ik enorm gegroeid tijdens deze vier maanden in mijn

mentor Zweeds: er werd dus meer Engels gepraat. Maar ik
heb tijdens de danslessen wel enkele Griekse woorden
opgepikt en het Griekse alfabet kon ik sowieso al lezen.
Kortom, ik kijk er nog altijd naar terug als een van de mooiste ervaringen tot nu toe en zou het iedereen aanbevelen.
Dorien (28), Heusden
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Meer positieve reacties kan men vinden op een boeiende blog van

Het is duidelijk dat de stage volgens veel respondenten (twee derde)

Inhoud

Wouter uit Mechelen, die stage liep in het bedrijf GeoSys in Malta.26

een positieve impact heeft gehad op hun tewerkstellingskansen.
Het is wel opvallend dat meer dan 75% meent dat dit veel meer het
(61%). Het is bijna vanzelfsprekend dat deze cijfers lager liggen voor
werkzoekende werklozen.

Methodologie

geval is voor een job in het buitenland dan voor een job in België

Stage
Impact
Conclusies
Aanbevelingen

26

https://malta.wouterplanet.com/
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4. Conclusies
Voor de overgrote meerderheid van de geïnterviewden is de
Erasmus+-stage een topervaring geweest. Ze hebben niet alleen
meesten zijn ook hun studieresultaten en hun kansen op de
arbeidsmarkt verbeterd, vooral in het buitenland. De steun van de
internationale coördinatoren, de VLUHR en Epos zijn daarbij
belangrijke factoren geweest.

te prijzen bij studenten of afgestudeerden. De Net Promoter Score
(NPS) bedraagt 54, wat uitstekend is. Ook de gemiddelde score is

Stage

Er is dan ook een heel grote bereidheid om de Erasmus+-stages aan

Methodologie

persoonlijke en professionele competenties verworven; voor de

zeer hoog: gemiddeld 8,76 op een schaal van 1-10. Wat de goede
herinneringen aan de stage betreft ligt de score nog hoger. De NPS

De doelstellingen van de Europese Commissie voor de mobiliteits

Impact

bedraagt hier 66 (gemiddelde 8,93).

activiteiten waren: verbeterde leerprestaties, betere inzetbaarheid op
de arbeidsmarkt en verbeterde loopbaanperspectieven, meer zin voor
groter gevoel van eigenwaarde, verbeterde kennis van vreemde talen,
een groter intercultureel bewustzijn, actievere participatie in de
samenleving en een beter besef van het Europese project en de

Conclusies

initiatief en ondernemerschap, verhoogde zelfredzaamheid en een

waarden van de EU. Al deze doelstellingen zijn zeer zeker behaald, en

De motivatie en criteria van studenten die een professionele
opleiding volgen, verschillen vaak van wie een academische opleiding
volgt. Dat kan te maken hebben met de leeftijd van de deelnemers,

Aanbevelingen

de meeste in ruime mate.

maar ook met de doelstelling van de stage. Zo willen studenten van
een professionele opleiding vooral sociale vaardigheden verwerven
terwijl de academici verschillende praktijken op de werkvloer willen
ervaren. De reputatie en kwaliteit van de gastinstelling en de
mogelijkheid van een Europese beurs zijn dan weer belangrijker voor
studenten en afgestudeerden van een academische opleiding, terwijl
de motivatie om in het buitenland te wonen en nieuwe mensen te
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ontmoeten belangrijker is voor studenten van professionele

Hoewel de stage voor de meeste stagiairs vlot tot zeer vlot verliep,

Inhoud

opleidingen.

waren er toch enkele problemen. Het meest voorkomende probleem
was een te vage of niet gedetailleerde Learning Agreement. Daardoor
zelf voor een opdracht zorgen. Sommige instellingen grepen onmid
dellijk in. Andere wachtten te lang of deden gewoon niets om het
probleem te verhelpen. Hoewel het hier om een kleine minderheid
gaat, waren de betrokken stagiairs ontgoocheld over hun stage.

Methodologie

kregen de stagiairs opdrachten beneden hun niveau of moesten ze

Verschillende geïnterviewden en respondenten zegden wel dat ze hun
ningen om het probleem zelf op te lossen. Enkele studenten hadden
ook moeilijkheden met logies. Eén geïnterviewde was zelfs slachtoffer

Stage

probleemoplossend vermogen hadden verhoogd door hun inspan

van logiesfraude. Enkele anderen hadden logies gereserveerd dat niet
voldeed aan de minimumeisen. Tot slot waren er nog enkele studen
buitenlandse stage niet correct werd omgezet door hun eigen hoge
school. Het ging om studenten die een letter- en geen cijferscore

Impact

ten die meenden dat hun score bij de eindbeoordeling van hun

hadden gekregen.

enquête het erover eens dat ze praktische professionele
competenties hebben verworven (94%).

Conclusies

Wat de competenties betreft, zijn bijna alle deelnemers aan de

Ook wezen bijna alle geïnterviewden en veel respondenten erop dat ze
dat hun probleemoplossend vermogen en creativiteit waren vergroot.
Velen vonden dat zelfs de grootste meerwaarde van de internationale
mobiliteit. Naast impact op de professionele vaardigheden had de
mobiliteit vooral impact op de zogenaamde soft skills, zoals

Aanbevelingen

tijdens de mobiliteit zelfredzaam en zelfstandig waren geworden en

communicatievaardigheden, teamvaardigheden, interculturele
vaardigheden en overdraagbare vaardigheden. Het zelfvertrouwen
van de respondenten heeft zeker een boost gekregen en ze hebben in
het buitenland een bedrijfscultuur en -organisatie ervaren die
verschillend is van de Vlaamse. Vooral de respondenten die deelnamen
aan de mobiliteit om hun kennis van een vreemde taal te verbeteren,
hebben die schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid verworven.
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Iets meer dan de helft van de deelnemers heeft zijn of haar digitale
mobiel waren, is dat nog minder dan de helft.

Inhoud

vaardigheden verbeterd. Bij de respondenten die de laatste jaren

Slechts de helft van de respondenten heeft dankzij de mobiliteit meer
interesse en inzet voor Europese onderwerpen en waarden. Toch is het
jaren groeit.
Het valt op dat de impact voor respondenten die vier maanden of
langer stage liepen groter is dan voor wie maar twee of drie maanden

Methodologie

opmerkelijk en verheugend dat de interesse voor Europa de laatste

in het buitenland verbleef. Dat is vooral opvallend voor digitale
Europese waarden. Ook de respondenten die een stage voor pas
afgestudeerden liepen, ervaarden een grotere impact dan zij die

Stage

vaardigheden, kennis van een vreemde taal of interesse en inzet voor

stage liepen tijdens de studie. Daarbij moet worden opgemerkt dat
de eersten meestal langer in het buitenland verbleven. 85% van de
afgestudeerden van een universiteit.

Impact

respondenten die een stage voor pas afgestudeerden liepen, waren

Wat de gastlanden betreft, valt vooral het grote verschil op in kennis
van vreemde talen tussen Nederland en Frankrijk. 94% van diegenen
verbeterd. Dat is maar het geval voor 37% van wie naar Nederland
ging.

Conclusies

die naar Frankrijk gingen, hebben hun kennis van een vreemde taal

72% van de respondenten vond dat de stage een positieve impact
percentage iets lager (58%). Als men geen rekening houdt met de
NVT, meent zelfs 90% van de werkenden in loondienst, 91% van de
niet werkenden en 77% van de zelfstandigen dat de stage een
positieve invloed had op de studieresultaten.

Aanbevelingen

had op de studieresultaten. Alleen bij zelfstandigen lag dat

Vooral bij de interviews viel het op dat verschillende geïnterviewden
vanuit een professionele bachelor waren doorgegroeid naar een
master en een doctoraat.
25% van de respondenten die een professionele bachelor deden
tijdens hun stage, studeren nu voor een academische titel of hebben
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een academische titel behaald. Het is moeilijk om de causaliteit van
gemotiveerden zijn die stage lopen in het buitenland en omdat ze ook
nog aan bepaalde criteria moeten voldoen. Toch valt het op dat in de

Inhoud

de deelname aan de stage te bewijzen omdat het meestal de meest

enquête 35% van de studenten zegt dankzij de stage te hebben
besloten om verder te studeren. Vaak ging het waarschijnlijk om een
een duwtje in de rug om deze beslissing te nemen. De stage was dus
eerder een facilitator bij de beslissing om verder te studeren.
Tijdens de interviews wezen verschillende doctorandi erop dat hun

Methodologie

stuk zelfvertrouwen dat ze tijdens de stage hadden gekregen of om

stage in een gerenommeerde buitenlandse instelling ertoe had

Bijna twee derde (65%) van de respondenten meent dat de stage

Stage

bijgedragen dat ze konden doctoreren.

een positieve impact heeft gehad op de tewerkstellingskansen. Het
valt wel op dat de kwantitatieve gegevens en de commentaren van
impact heeft op de tewerkstellingskansen in het buitenland. 84% van
de respondenten staat meer open voor een job in het buitenland en

Impact

de respondenten aangeven dat de buitenlandse stage vooral een

de respondenten hebben een beter beeld over hun professionele
doelstellingen en ambitie. Soms leidt de stage ertoe dat ze in een
ondernemender geworden. Studenten die afstudeerden in 2020 of
personen die in dat jaar einde contract waren, hebben wel de impact
gevoeld van de coronacrisis.

stage, ligt dat percentage iets lager bij werkzoekende werklozen. Er
zijn ook grote verschillen wat de kansen op de arbeidsmarkt betreft.
Maar 39% van de werkzoekende werklozen meent dankzij de
buitenlandse stages makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt te

Aanbevelingen

Hoewel de meeste stagiairs bij een sollicitatie vertellen over hun

Conclusies

andere sector gaan werken. De meesten zijn dankzij de stage

hebben, terwijl dat wel het geval is bij 68% van de loontrekkenden en
63% van de zelfstandigen. 60% van de afgestudeerden meent
dankzij de stage makkelijker een job te hebben gevonden of te zullen
vinden in Vlaanderen. De overgrote meerderheid van de respondenten
meent dat de stagecertificaten geen impact hebben op hun kansen
op de arbeidsmarkt. Zo meent slechts 21% van de respondenten dat
de Europass Mobiliteit hen zal helpen om een job te vinden.
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Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat de stages,
studenten sterk werden gewaardeerd en een unieke ervaring zijn
geweest die hun persoonlijke en professionele leven heeft verrijkt en

Inhoud

ondanks enkele problemen, door de grote meerderheid van de

hun horizon ongelooflijk heeft verbreed. Veel studenten hebben hun
persoonlijke en professionele kennis en competenties die ze tijdens
toepassen in de bedrijven waar ze stage liepen. Ze hebben ook
nieuwe kennis en competenties opgedaan die hun arbeidskansen
zeker verhogen op de arbeidsmarkt. De meesten hebben netwerken
uitgebouwd die van zeer groot nut zullen zijn voor hun professionele

Methodologie

hun opleiding in het hoger onderwijs hadden verworven, kunnen

loopbaan en in hun persoonlijk leven.

Erasmus+-beurs kreeg voor de buitenlandse stages, betekende de

Stage

Hoewel minstens 87% van de studenten (6% weet het niet meer) een
stage voor veel studenten toch een financiële inspanning die vaak
werd geleverd door de ouders en soms ook door de studenten zelf. Ze
Zonder de Erasmus+-beurs zou deze stage voor de helft van de
studenten waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest.

Impact

zijn het er allen over eens dat het een investering is in hun toekomst.

Het is tot slot ook belangrijk om te benadrukken dat de meeste
voelen en dat ze willen bijdragen aan de uitbouw van de
maatschappij in eigen land, in Europa en zelfs ruimer.

Conclusies

studenten zich dankzij hun stage ook meer Europees en wereldburger

Aanbevelingen
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5.1. Aanbevelingen aan de studenten
buitenland. Het verbreedt je horizon, staat goed op je cv en je
beleeft de tijd van je leven in het buitenland. Zeker een aanrader!
(citaat van een respondent)

Methodologie

Het is zeker de moeite waard om stage te lopen in het

Inhoud

5. Aanbevelingen

Vertrek niet met vooroordelen maar met een positieve
verbeteren en ook aan de anderen iets kan meegeven dat hun
werk verbetert. Neem de tijd om de cultuur en het land te leren

Stage

ingesteldheid zodat je van anderen kan leren om je eigen werk te

kennen. (aanbeveling van een geïnterviewde)

spreekt Engels, ook niet in de Scandinavische landen. Vooral
voor studenten in de zorg en de welzijnssector is het belangrijk

Impact

Hou rekening met de taal van het gastland. Niet iedereen

dat ze de taal van het gastland voldoende beheersen om
rechtstreeks in contact te komen met patiënten of personen
taal is een must.
Neem contact op met de studentenorganisatie ESN in het

Conclusies

waarmee ze moeten werken. Een survival kennis van de lokale

gastland. De activiteiten van die organisatie kunnen je helpen

Probeer deel te nemen aan lokale culturele of sportieve
activiteiten om je beter te integreren in de lokale gemeenschap.
Een lokaal netwerk is een belangrijke hulp.

Aanbevelingen

om contacten op te bouwen en je minder eenzaam te voelen.

Denk eraan dat je niet alleen tijdens maar ook na je studie, of als
vrijwilliger, een stage kan lopen waarvoor je een Erasmus+-beurs
kan krijgen.
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Voor de studenten die de stage lopen tijdens hun studie, moeten

Inhoud

5.2. Aanbevelingen aan de
instellingen
de instellingen erover waken dat de Learning Agreement
worden afgesproken zodat er geen twijfel bestaat over het
niveau van de opdrachten, van de student en de te verwerven
competenties.

Methodologie

gedetailleerd genoeg is. De opdrachten moeten nauwkeurig

De instellingen moeten er ook op toezien dat er een mentor ter
plaatse is zodat de studenten weten tot wie ze zich kunnen
Stage

wenden als ze vragen hebben.
In sommige instellingen wordt veel aandacht besteed aan het
promoten van SMS, maar minder aan het promoten van SMP.
Verschillende respondenten hebben erop gewezen dat ze slechts
wilden zelf gaan getuigen over de SMP-stages.

Impact

toevallig te weten zijn gekomen dat die mogelijkheid bestaat. Zij

Vooral over de stages voor pas afgestudeerden schijnt er weinig
informatie te worden gegeven. Sommige thuisinstellingen of
procedure uit te leggen. Eens de afgestudeerden bij de VLUHR
belanden, lijkt alles vlot te verlopen. Het zou goed zijn als de
instellingen tijdens infodagen niet alleen informatie verschaffen

Conclusies

opleidingen helpen afgestudeerden amper om de juiste

over de stages voor afgestudeerden in het algemeen, maar ook
Parlement enzovoort.
Er moet een draaiboek worden opgesteld voor het geval er
moeilijkheden opduiken. De studenten moeten duidelijk weten

Aanbevelingen

over stages bij de VN, de Europese Commissie, het Europees

met wie ze contact kunnen opnemen bij problemen. De
instellingen moeten een contactpersoon voorzien en uitmaken
hoe ze zo snel mogelijk kunnen reageren bij problemen
allerhande.
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Indien mogelijk moet men studenten aanraden om minstens
competenties, studie en tewerkstellingskansen verhoogt

Inhoud

drie maanden stage te lopen. De impact van de stage op
met de duur.

de lerarenopleidingen deelnemen aan SMP-stages. Het zou goed
zijn om een Vlaamse (of Europese) campagne te lanceren om
meer studenten of afgestudeerden uit die opleidingen mobiel te
maken door gebruik te maken van stages. Studenten uit de

Methodologie

Het valt op dat nog altijd weinig studenten of afgestudeerden uit

lerarenopleiding kunnen zeker stage lopen in een school of in een
hebben om een stage te lopen in een bedrijf, bijvoorbeeld in de
dienst die verantwoordelijk is voor de opleiding en vorming van

Stage

bijscholingscentrum voor leraren. Ze zouden er ook baat bij

personeel.
Het zou goed zijn dat de thuisinstellingen samen met hun
vermijden dat de studenten slachtoffer worden van logiesfraude.
Dat kan ook binnen Europese netwerken van instellingen

Impact

partners lijsten met betrouwbare adressen aanleggen om te

gebeuren.

buitenland. In tegenstelling tot studenten die aan SMS
deelnemen, hebben ze (meestal) geen medestudenten. Het zou
goed zijn dat instellingen zorgen voor buddy’s of gastgezinnen
bepaalde vormen van ondersteuning. Het is niet de bedoeling dat
ze bij deze gezinnen logeren.
Instellingen kunnen studenten en pas afgestudeerden ook helpen
doorverwijzen naar beroepsorganisaties, studentenorganisaties

Aanbevelingen

waar de studenten terechtkunnen voor een weekend of voor

Conclusies

Vooral jonge studenten zijn soms eenzaam tijdens stages in het

en Europese netwerken waarvan ze lid zijn en die kunnen helpen
bij het zoeken naar stages in het buitenland.
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Het is duidelijk dat de Europass Mobiliteit bijna geen impact

Inhoud

5.3. Aanbevelingen aan de
Commissie
heeft op de kansen op tewerkstelling van de afgestudeerden.
Werkgevers associëren de Europass Mobiliteit eerder met VET.
Wij bevelen daarom aan dat de Commissie een stagelabel
creëert waarin de term Erasmusstage voorkomt zodat het label
duidelijk met het hoger onderwijs wordt geassocieerd.

Methodologie

Bijna de helft heeft bovendien geen Europass ontvangen.

Het zou goed zijn om grondig onderzoek te doen naar de impact
studeren.

Stage

die de Erasmus+-stages hebben op de motivatie om verder te

Het wordt ook aanbevolen om de rol na te gaan van
studentenorganisaties als ELSA en ESN bij het bevorderen of

Het zou eveneens nuttig zijn onderzoek op te zetten naar de rol

Impact

vergemakkelijken van Erasmus+-stages.

van Europese netwerken van hogeronderwijsinstellingen en hun
bijdrage tot het bevorderen van SMP-stages.

kan men gebruikmaken van ‘Erasmus+-influencers’. Verschillende
geïnterviewden verklaarden zich bereid om die rol op zich te

Conclusies

Om de Erasmus+-stages aantrekkelijker en bekender te maken,

nemen.
Aanbevelingen

206

Verantwoordelijke uitgever
Jill Peiffer
Directeur Epos vzw
Opmaak
Werkgroep data-analyse
Epos vzw
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
info@epos-vlaanderen.be
epos-vlaanderen.be
©2021 Epos vzw
Met financiële steun van de Vlaamse overheid en de
Europese Unie. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de informatie in deze publicatie.

Erasmus+

