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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Voorjaar 2022 

Zuid-Afrika 

 

 

3 leerlingen uit HORECA-opleidingen van het VTI Oostende en Spectrumschool liepen een buitenlandse 
werkstage in het ressort “ZEBULA” in Zuid-Afrika.  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
 

 Voor de ervaring, de cultuur. En het het verschil tussen "bij ons" en daar. Guillaume, Horeca 

 Ik wil meer bijleren van de verschillende culturen. En de verschillende talen. Quinten, Horeca 

 Omdat het een ideale kans was om buitenlands eten te leren maken. Silke, Horeca 

  
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 
 Grote zwarte krijgers te zien, maar het waren kleine Afrikanen en de blanke 

mensen. 
Guillaume, Horeca 

 Ik wou graag verschillende receptjes bij leren. Quinten, Horeca 

 Ik had niet echt verwachtingen. Silke, Horeca 

  
3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe? 
 Jaa, zeker en vast! Guillaume, Horeca 

 Ja, ik heb heel veel bijgeleerd op een zeer korte periode. Quinten, Horeca 

 Ik had niet echt verwachtingen. Silke, Horeca 

 

   
 
4. Wat heb je geleerd?  
 Ik heb geleerd dat wat je hoort soms eerst zelf moet zien/meemaken 

vooraleer te oordelen. Dat Zuid-Afrika een hele andere economie is dan 
verwacht. Dat ik perfect voor anderen kan zorgen. 

Guillaume, Horeca 

 Ik heb daar verschillende receptjes bijgeleerd. En ook veel culturen leren 
kennen. 

Quinten, Horeca 

 Die koekjes leren maken: dat was wel altijd leuk. Silke, Horeca 

 
5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt 
en/of geleerd? 
 Geleerd dat ik niet teveel moet stressen. Guillaume, Horeca 

 Het leukste was dat ik verschillende sausen heb leren maken. En ik heb meer 
over de bereiding van eten geleerd. 

Quinten, Horeca 

 Die pizza’s maken was wel leuk. Silke, Horeca 
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6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 
 Zuid-Afrika is een plaats waar je een oceaan van natuur hebt: een uitzicht zo 

ver je maar kan kijken. De vriendelijkheid van de mensen: iedere vreemde die 
jou voorbijkomt groet je; als je dat zou doen in België verklaren ze je gek, of 

denken de mensen dat je iets wilt ᯇ. 

Guillaume, Horeca 

 Ik heb er veel bijgeleerd en verschillende recepten kunnen uitproberen. En de 
verschillende dieren die ik heb gezien. 

Quinten, Horeca 

 Mensen te leren kennen die niet arrogant waren. Silke, Horeca 

  
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom 
(niet)? 
 Wel ik ben 25 en in juni zit school er hoe-dan-ook op. Maar als ze me 

oproepen om een stage te doen - bijvoorbeeld als extra begeleider die ook op 
de werkvloer staat of zoiets - zou ik zeker meegaan. Ik zorg immers voor de 
leerlingen, en ik vind het een fantastische ervaring: reizen leren werken in 
een andere land,  mensen leren kennen van en in hun andere cultuur, en 
ontdekken uiteraard .:) 

Guillaume, Horeca 

 Ik zou zeker nog eens willen meedoen aan een buitenlandse stage. Dan kan ik 
nog meer bijleren. En dan leer ik ook meer talen en culturen bij. 

Quinten, Horeca 

 Ja, omdat ik zeker nog van alles wil leren klaarmaken in een ander land. Silke, Horeca 
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8. Zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring? Waarom? 

 Absoluut ! Want de stageplaats vroeg aan mij om bij hen te blijven werken 
met een vast contract. Ze stonden versteld van mijn werk, want ik hou alles 
proper, ik werk snel, ik zie werk, en ik ben altijd vriendelijk. Ik werk al 6 jaar in 
de horeca: 1 jaar restaurant en 5 jaar cafégerant met een capaciteit voor 80 
persoon. Ik werk samen met mijn vriendin en vrienden en als we 
samenwerken zijn we een fantastisch team. Stageplaatsen zullen versteld 
staan van het teamwerk en het prestige dat we bijbrengen. 

Guillaume, Horeca 

 Ik zou mijn kennissen en mijn collega's zeker aanraden om mee te doen aan 
de buitenlandse stage. Omdat ze dan veel bijleren. 

Quinten, Horeca 

 Ja, omdat het altijd leuk is om iemand bij je te hebben die het ook leuk vindt 
om in een ander land te gaan werken. 

Silke, Horeca 
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9. Hoe zou je jouw buitenlandse stage-ervaring algemeen beoordelen? 
Schaal: 1 = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden  
Gemiddelde (op 7) 6,33 
Percentage 90,48 

  
10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 
 De bar is dringend aan inprovement toe. Er moeten minimaal 3 verse 

vaatdoek per dag achter de bar, minimum 5 verse handdoeken per dag 
achter de bar, 2 verse dweilen achter de bar, minimum 5 glazendoeken 
achter de bar. Best een nieuwe vaatwasmachine aanschaffen, zodat de 
glazen helemaal gewassen worden in plaats van gestoomd waarbij dat de 
glazen nog vuil zijn (en die dan uitkuisen met een vaatdoek waarmee ze de 
grond dweilen, schoenen poetsen, koffiedroes opkuisen ...). Een betere 
organisatie, want er is niets van hygiëne. De organisatie is ook heel zwak, en 
de medewerkers hebben niets van de basisetiquette voor in de horeca (ze 
zijn vriendelijk, dat wel!). Bijvoorbeeld: 's zaterdags heet het "judgement day" 
want de bar ligt op z'n kop - het is zo druk en ze proberen de dag te 
overleven, in plaats dat ze zorgen voor iemand aan het koffiestation, iemand 
aan de tapkranen, 3 personen aan het cocktail-frisdrank-flesjes-station en in 
godsnaam iemand aan de AFWAS! 

Guillaume, Horeca 

 Ik vond het een zeer leuke ervaring. Quinten, Horeca 

 Dat het echt mega plezant was. Silke, Horeca 
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Videolinken 
 https://youtu.be/wxSx3aa1XhY Guillaume, Horeca 

 https://youtube.com/shorts/Ws9hi_PH4uY?feature=share Guillaume, Horeca 

 https://youtube.com/shorts/MWQLyc540b4?feature=share Guillaume, Horeca 

 https://youtu.be/XeQFSnv_D7A Silke, Horeca 

 https://youtu.be/FNvKwMPv9OI Silke, Horeca 

 https://youtu.be/vXCykMo7f0I Quinten, Horeca 

 
 
 

 


