MOBIliteit in de Leertijd –
MOBILE
Een hele ervaring!!

Reacties van deelnemers

Waarom heb je deelgenomen aan de
buitenlandse stage?
• Ik heb aan de buitenlandse stage deelgenomen om andere
culturen en andere manier van werken te leren. En om
nieuwe technieken en gerechten etc te leren. (Brent,
Hulpkok)
• Op de eerste plaats leek het mij wel eens interessant om te
werken in een ander land. Hoe de werksfeer daar is, welke
technieken er worden gebruikt, welke normen er zijn ivm
voedselveiligheid,… (Justine, Slager-Spekslager)
• Al is je ervaring niet super, je leert wel te minste hoe het niet
moet, dat is ook belangrijk. (Demi, Hulpkok)

Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je
leren en/of beleven?
• Mijn verwachtingen waren voor het ‘real life’ te leren kennen
in de Franse keuken. (Kobe, Hulpkok)
• Ik wou graag meer leren over kreeft en vis. (Stef, Kok)
• Ik had hoge verwachtingen, ik wou veel dingen bijleren. Ik
wou ook mijn frans bijschaven, en nieuwe mensen leren
kennen. [… ] En ik wou ook de geschiedenis van de stad
leren. (Jordy, Hulpkelner)
• Ik wou eens zien hoe het in Frankrijk is/was want ze
vertelden me dat het helemaal anders was dan hier in
België. (Shilany, Slager)

Wat heb je geleerd?
• Ik heb wel geleerd dat er meer in me zit dan ik dacht, en dat
ik meer in mezelf moet geloven, en meer moet durven doen
en zeggen. (Marissa, Kok)
• Ik heb eerst een week mogen mee lopen op een
bakkerijschool. Ik heb daar alles te weten gekomen over
brood. (Johannes, Kok)
• Het was wel eens tof om nieuwe machines te leren kennen
en hiermee te mogen werken. Ook het traditioneel bereiden
van vlees en garneren (en hiervoor te tijd hebben) was een
mooie afwisseling met de Belgische manier van werken.
(Justine, Slager-spekslager)

Wat was het leukste/interessantste dat je op
beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of
geleerd?
•

•
•

•

Op mijn stageplaats in België komt de vis al
gefileerd toe. In Frankrijk was dit niet het geval.
Elke dag kwam er verse vis brut toe. Deze moest
gereinigd en gefileerd worden, en aangezien ik dit
nog nooit gedaan heb ben ik zeer tevreden dat ik
dit mocht leren. (Diether, Hulpkok)
Ik heb meer in het vers vlees gewerkt dan traiteur
en dat vond ik spijtig (Shilany, Slager)
Ze hadden in de slagerij waar ik zat een aantal extra
technieken die ik niet kende voor het simpel
uitbenen van buikspek. (Seppe, Slager)
Toen ik samen met mijn verantwoordelijk de eerste
gasten [bij de opening van het restaurant] heb
mogen ontvangen en ik samen met hem de strikte
etiquette heb kunnen toepassen. (Florian, Kelner)

Wat was het leukste of interessantste aan de hele
stage-ervaring?
• De omgeving leren kennen, in contact komen met
andere mensen zowel van hier als van daar, de
mensen daar zijn socialer en vriendelijker dan hier in
België, ik heb er zelf een vriend aan overgehouden.
(Elise, Hulpkelner)
• Het sociaal als ook het cultureel aspect aan de
stage. Je wordt naar een ander land gestuurd om je
job te gaan uitoefenen, je moet je bewijzen
tegenover collega's die het doen en laten van zowel
het land als het restaurant gewoon zijn; die ook de
taal meer machtig waren dan ik. (Jefken, Hulpkelner)
• Voor mij was het leukste toch simpelweg in een
ander land zitten. De overeenkomsten en clashes
tussen culturen. Ik vind het echt een fijne ervaring.
(Seppe, Slager)

Zijn je verwachtingen uitgekomen?
• Wat ik hier heb mogen doen en leren was veel meer en beter dan
dat ik verwacht had, dus dat was wel heel leuk. (Brent, Hulpkok)
• Mijn stageplaats voldeed niet echt aan mijn verwachtingen.
Zowel op vaktechnisch gebied als het niveau waarop gewerkt
werd. Maar zoals mijn baas al op voorhand had gezegd kan je
overal wel iets leren al is het maar hoe het niet moet. Op vlak van
de taal heb ik wel heel wat bijgeleerd, ik kan nu vlot gesprekken
in het frans volgen. Mijn woordenschat en zinsbouw zijn er ook
sterk op vooruit gegaan. (Justine, Slager-Spekslager)
• Ik ben niet in een sterrenkeuken geplaatst dus ik dat voldeed niet
aan mijn verwachtingen. Wel ben ik in een hotel terecht gekomen
en dat had ik nog nooit meegemaakt, dus ik heb evenzeer een
hoop mogen zien en leren. (Demi, Hulpkok)

Zou je in de toekomst nog aan een
buitenlandse stage willen deelnemen?
•

Uiteraard. Het is altijd een leerrijke
beleving om in een ander land te
gaan werken. Als kok leer je met
andere producten werken, en leer je
ze ook op een andere manier
bereiden. Je legt nieuwe contacten,
en leert zelfstandig te zijn in een
vreemde omgeving. Op je vrije dagen
kan je ook de omgeving verkennen.
Elke stad heeft zo zijn
bezienswaardigheden, dus een stage
geeft je ook de kans om de wereld te
ontdekken. (Diether, Hulpkok)

• JA! (Alle deelnemers)

Wat wil je nog kwijt over je ervaring?
Ik heb een super tijd gehad (Demi); De volgende keer mag de
communicatie beter (Brent); Je veux seulement dire merci pour la bonne
stage (Justine); Ik ben blij om deze mensen dan toch te leren kennen, niet
alleen mijn medestudenten, maar ook mijn collega’s van het werk daar.
(Marissa); Dat het een super ervaring was (Kobe); Echt super bedankt ik
heb echt een heel fijne stage gehad ! (Johannes); Het was top (Stef); Het
was een super ervaring om te doen (Jordy); Als er nog eens zoiets wordt
georganiseerd dan mogen ze wel eens eerst een kijkje gaan nemen op de
werkplaatsen (Shilany); Ondanks dat het project op beroepstechnisch
aspect niet leerrijk was, was het een SUPER stage. (Diether); Ik heb
fantastische mensen leren kennen met een passie voor hun zaak. (Florian);
De activiteiten die waren georganiseerd waren echt tof, de collega’s daar
ook, soms waren er mindere momenten maar dat is wel overal eens zo
(Elise); [Ik] ben tot de conclusie gekomen dat het niet altijd gaat om wat je
precies leert maar wat je er zelf wilt van opnemen. De werkstage was
misschien niet zo leerrijk maar zeker niet nutteloos. Het waren 2 zeer
aangename weken waar ik zowel veel over Frankrijk als over mijzelf heb
geleerd. (Jefken)

Hoe zou je andere mensen aanraden om ook
eens op buitenlandse stage te gaan?
•
•
•
•

•

Ik zou het sowieso aanraden voor iedereen die wil bijleren over hun
beroep. (Demi)
Ik zou deze ervaring […] ook alleen maar aanraden aan mensen die dit
uit eigen initiatief doen en het dan ook echt zien zitten (Justine)
Het is mooi voor je cv, maar het belangrijkste is dat je veel meer kun
leren, hoe meer je kunt hoe beter. (Lucas)
Je moet wel durven deelnemen, vooral als je niemand kent en de taal
niet goed kan. Maar als je je sociaal opstelt en openstaat voor bij te
leren kan dat zeker geen probleem zijn. (Jordy)
Mensen die graag deze ervaring willen aangaan kan ik alleen steunen in
deze beslissing. (Jefken)

