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NEDERLAND, Diverse

4 jongeren (van PTS Mechelen-Boom (1), Busleyden Atheneum Campus Nekkerspoel (2) en SYNTRA Limburg
(1)) liepen een buitenlandse werkstage in Nederland. Aventus en DrentheCollege waren de buitenlandse
partners voor dit luik. De studenten werkten in de HORECA (2) (PURE C en Burger King) en de Verkoop (2)
(Plus Supermarkt) . Ze verbleven op diverse verblijfplaatsen.

1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?
• Ik heb deelgenomen aan de buitenlandse stage om meer ervaring op te doen en om op mijn cv te
kunnen zetten. Natuurlijk heb ik hier ook aan deelgenomen om te zien hoe de mensen daar te werk
gaan, en hoe de mensen daar zijn. (Naomi, Aanvuller-Kassier)
• Ik heb stage buiten land gekozen om nieuwe dingen te zien en meer
producten te leren kennen. (Majd, Kok)
• Omdat dit me een leuke ervaring leek. Ook erg mooi om op je
cv te zetten natuurlijk. (Chloë, Aanvuller-Kassier)
• Het leek mij echt een leuke ervaring om een andere soort
cultuur te zien. Alleen vond ik het spijtig dat het in Nederland
doorging. Uiteindelijk heb ik gemerkt dat er toch een groot
verschil is tussen het leven van de mensen daar en in België. Ik
wou zelf zelfstandiger worden. Dit leek het ideale moment om deze
uitdaging aan te gaan. Het was niet gemakkelijk om zelf voor alles te
zorgen maar het is me toch gelukt. Ik heb veel bijgeleerd over
zelfstandigheid en werkervaring. (Lennert, Snackbar Medewerker)
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?
• Ik wou zoveel mogelijk bijleren. Ik had verwacht dat de mensen in Nederland hetzelfde waren in
België, maar dat was zeker niet zo. Ze gaan op een andere manier met elkaar om en gebruiken ook
soms hele andere woorden voor dingen dan ons. (Naomi, Aanvuller-Kassier)
• Ik wou op een andere niveau gaan werken samen met ster koks en bekende chef. (Majd, Kok)
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• Ik wilde de cultuur daar leren kennen en zien hoe ze
daar communiceren. Ik vond het ook spannend om daar
producten te zien die ik niet kende in België. (Chloë,
Aanvuller-Kassier)
• Mijn verwachtingen waren in het begin toch wel groot,
want ik wist echt niet wat er allemaal op mij af ging
komen wanneer ik daar was. Ik had er ook wel een kleine
angst voor in het begin en dat liet me toch nog even
twijfelen om eraan mee te doen, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik dit heb kunnen afmaken. Ik
wilde vooral dingen bijleren over zelfstandig wonen en voor mezelf te zorgen en op de werkvloer
het een en ander over management in Burgerking. (Lennert, Snackbar Medewerker)
3. Wat heb je geleerd?
• Ik heb op deze stage geleerd hoe ik kassa moet doen, hoe je bestellingen doet, ik heb nog meer
leren samenwerken, ik heb nieuwe woorden bijgeleerd en zowel nieuwe winkels als nieuwe
producten leren kennen. (Naomi, Aanvuller-Kassier)
• Ik heb ten eerste geleerd hoe we best kunnen werken met volledig verse producten Hoe ik kan
samenwerken in een keuken met meer koks van verschillende nationaliteiten (16). Hoe elke dag
meer dan 12 uurtjes mee te draaien, en zeker niet vergeten: ik heb mijn Engels versterkt. Qua
cultuur het is niet zo verschillend tussen België en Nederland. (Majd, Kok)
• Ik heb hier heel erg veel variatie gehad in de 2 weken. Ik heb mee leveringen gedaan aan huis. Ik
heb erg veel nieuwe woorden geleerd zoals ‘winterpeen’, dat is eigenlijk een wortel. Ze zijn ook
heel erg vriendelijk daar, dus ik heb tegen iedereen hallo gezegd en met vrij veel klanten een
praatje kunnen maken. Ik heb geleerd om brood te snijden en in te pakken en natuurlijk ook om te
werken met FIFO. (Chloë, Aanvuller-Kassier)
• Ik heb heel veel gezien en bijgeleerd over de Nederlandse cultuur. De mensen zijn er zeer aardig,
maar hun meningsuiting is wel zeer oprecht en recht in het gezicht. Als er hun iets op het hart ligt
zullen ze dat ook melden. Ook hun manier van eten is zeer anders: ze eten niet snel nieuwe dingen.
Bv: ze zullen in restaurants vaak hetzelfde bestellen, of iets dat ze al kennen en wetende dat het
lekker is. Het was ook zo op mijn werk dat er vaak hetzelfde werd besteld. Ook zijn ze gezonder van
leven, zeker in de studentenstad Groningen, waar er
meer fietsen dan mensen zijn; dit vond ik dan ook
echt geweldig om te zien. Ze werken hier allemaal met
plezier, en dat merk je wel. De straten zijn ook echt
allemaal proper. Iedereen lacht naar u en zegt
goedemorgen/goeiendag, dat geeft een mens ook
echt een ander gevoel - dat maakt u blij. Voor mezelf
heb ik toch wel meer geleerd op mijn eigen benen te
staan. Ik heb nooit angst gehad om iets te vragen aan
mensen, en dat heb ik dan ook wel gedaan, maar zo
heb ik wel geleerd soms zelf het probleem aan te
pakken en niet direct naar iemand toe te stappen en
te vragen of zij dit kunnen oplossen. Dat heb ik toch
wel vooral gemerkt bij mij thuis, dat er aantal dingen waren zoals de Blu-Ray speler die niet werkte
of de micro die er heel anders uitzag als bij ons. Ik heb helemaal zelf uitgezocht hoe dit werkte of
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wat er mis was. De huisjes in Nederland voor de studenten zijn allemaal superklein en gezellig
ingericht. De prijzen liggen ook veel lager als bij ons, zo is dit ook bij het werkersloon: mijn collega’s
schrokken ervan hoeveel ik verdiende in België als gewone student. (Lennert, Snackbar
Medewerker)
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of
geleerd?
• Ik vond het kassawerk het leukste/interessantste wat ik daar
heb geleerd. (Naomi, Aanvuller-Kassier)
• Het leukste was het systeem van werken met “alles precies op
tijd”. En technisch moest alles gewoon perfect zijn (snijden,
fileren, schoonmaken). (Majd, Kok)
• Ik vond de kassa erg aangenaam maar stond super graag aan
de afdeling bakkerij!! (Chloë, Aanvuller-Kassier)
• De dagen dat ik met de managers mee liep waren toch voor
mij het interessantste. Ik heb heel veel bijgeleerd over wat dat
ze doen in hun werkdag, alleen is het wel niet echt iets voor mij aangezien het veel werk is op de
computer. In de keuken was het vooral het zelfde als bij mij in België, dus daar had ik niet veel
nieuws aan. (Lennert, Snackbar Medewerker)
5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?
• Ik vond de variatie in het werk en de sociale contacten het leukst. Je hoefde daar ook niet bang te
zijn om een vraag te stellen, want op elke vraag die je hebt, antwoorden ze heel beleefd, maar dan
ook echt iedereen. (Naomi, Aanvuller-Kassier)
• Veel dingen! De 3 sterren kok Sergio Herman zien en met hem babbelen. Het hele concept van
restaurant Pure C en zeker de “pushing” van Syrco Bakker, de chef van Pure C. (Majd, Kok)
• De sociale contacten die ik daar gemaakt heb! Sommigen sturen nog steeds op snap. Een heeeeeeel
andere mentaliteit dan hier in België! (Chloë, Aanvuller-Kassier)
• Mijn dagje dat ik in Rotterdam mijn vriendin even kon terugzien. Het was zalig weer, we hebben
heel veel gewandeld en dat heeft me toch wel echt even goed gedaan om door te zetten. (Lennert,
Snackbar Medewerker)
6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?
• Ik heb op deze buitenlandse stage veel nieuwe dingen
geleerd. Ik heb gezien hoe mensen zijn in Nederland en
heb hun manier van omgang overgepakt. (Naomi,
Aanvuller-Kassier)
• Eigenlijk was alles beter dan wat ik had verwacht: ik
mocht alles meedoen en op alles wat ik vroeg kreeg ik
meteen antwoord. Ik kreeg ook recepten. (Majd, Kok)
• Mijn verwachtingen zijn volledig vervuld! (Chloë,
Aanvuller-Kassier)
• De angst van alleen op mezelf te zijn was de eerste
week toch wel heel hard aanwezig, maar door de goeie
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steun van leerkrachten, mijn papa en de vriendin, was dit
na een weekje toch wel weg. Ik begon me meer thuis te
voelen, ook door de collega’s die allemaal super vriendelijk
waren en me mee trokken in de groep. En ook omdat het
Nederland was dacht ik van “ja dit is allemaal hetzelfde als
in België”, maar dat was niet zo; er zijn heel veel
verschillen en dat had ik ook niet verwacht. De manager
opleiding vond ik dan wel weer wat minder, hier had ik
meer van verwacht: leukere opdrachten. Misschien dat ik
hier en daar eens een keertje iets meer mocht doen dan
alleen maar kijken, want heb er heel veel bij stilgestaan en niks gedaan. Dat was dan wel weer wat
minder, maar het is ook niet echt iets voor mij uiteindelijk. (Lennert, Snackbar Medewerker)
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?
• Ik zou in de toekomst nog wel eens aan een buitenlandse stage willen deelnemen. Ik vond deze
stage heel leerrijk en leuk. (Naomi, Aanvuller-Kassier)
• Zeker wel want van zo’n stage kunnen we elke dag iets bijleren. (Majd, Kok)
• Ja! Dit was een super leuke ervaring en aan iedereen aan te raden! (Chloë, Aanvuller-Kassier)
• Zeker en vast dat ik dit nog is zou willen overdoen. Ik vond het super om zoveel bij te leren over de
Nederlandse cultuur en het was een top stage. Alleen zou ik natuurlijk graag ergens anders willen
heengaan, en niet meer in een Burgerking, maar dan in een restaurant of koude keuken ergens mee
gaan helpen, en zien hoe dat daar alles loopt, want dan denk ik nog meer bij te leren. (Lennert,
Snackbar Medewerker)
8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een
buitenlandse stage-ervaring?
• Ik raad iedereen aan om deel te nemen aan deze buitenlandse stage, omdat dit heel goed is om op
je cv te kunnen zetten. Op deze stage leer je ook zoveel bij en je doet ervaring op. Je kan zien hoe
mensen in een ander land te werk gaan en daar van iets meenemen, terug naar je eigen land.
(Naomi, Aanvuller-Kassier)
• Dat heb ik eigenlijk al gedaan via de Facebook-site, en voor volgende jaar verwacht ik alvast meer
dan 4 koks voor een stage in het buitenland vanuit mijn school. (Majd, Kok)
• Dit is iets dat ik zeker en vast aan iedereen zou kunnen aanraden! Je leert een andere cultuur
kennen. De manier van werken is ook overal anders. Je leert er ook nieuwe mensen kennen;
natuurlijk sommige waar ik nog steeds contact mee heb! Het is
dan ook iets wat heel erg mooi zal staan op je cv, natuurlijk.
(Chloë, Aanvuller-Kassier)
• Ik zou ze heel uitgebreid vertellen over hoe mijn ervaring was,
en als ze die kans krijgen ze die zeker niet moeten laten liggen,
omdat ik vind dat iedereen eens een stukje van de wereld
moet zien. Iedereen is anders: alle landen hebben hun eigen
soort manieren van doen en dat is echt wonderbaarlijk om te
zien. En op werkgebied kun je echt veel bijleren, en het is goed
voor op je cv natuurlijk. (Lennert, Snackbar Medewerker)
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?
• Het was een hele leuke ervaring, en ik ben jullie heel dankbaar dat ik aan deze buitenlandse stage
mocht deelnemen. (Naomi, Aanvuller-Kassier)
• Ik wil eerlijk zijn: als ik deze kans volgende jaar opnieuw krijg dan ik ga het zeker doen, want het
was een van de beste ervaringen in mijn leven. Ik wil alvast heel het team bedanken: zij hebben hun
best gedaan voor ons. (Majd, Kok)
• Dit is waar ik het hele schooljaar op gewacht heb en het was het wachten waard! Ik heb er erg toffe
mensen leren kennen en veel ervaringen opgedaan. Ik heb ook bij mijn familie kunnen zijn, en daar
heb ik ook erg van genoten! (Chloë, Aanvuller-Kassier)
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