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HORECA en VOEDING in Duitsland en Estland

4 jongeren uit diverse opleidingen van SYNTRA AB en SYNTRA Limburg liepen een buitenlandse werkstage,
enerzijds in Pärnu (Estland) – met als partner Pärnumaa Kutsehariduskeskus, anderzijds in Lübeck
(Duitsland) – met als partner de lokale Handwerkskammer. De studenten werkten in de HORECA (2) en de
Voeding (2).
Hieronder geven de deelnemers hun impressies weer, geleid door enkele vragen.

1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?
• Ik wou graag veel bijleren vanuit het buitenland om nieuwe ervaringen op te doen; hoe dat de manier
van werken en leven daar aan toe gaat. Ook waar ik op hoopte (en gebeurde): nieuwe manieren van
uitbenen en versnijden te leren, nieuwe producten te leren kennen, nieuwe recepten te ontdekken.
Omdat Duitsland in de beenhouwersstiel verder staat dan België, hoopte ik vooral ook dat ik mocht
werken met de moderne machines (wat ook mocht). En zoals ik daar geleerd heb - en op voorhand
hoopte te zien - nieuw materiaal ontdekken: ander soorten van messen, slijpstaal,
beschermingswanten. (Raphael, Beenhouwer, D)
• Om nieuwe en leuke ervaringen op te doen in een andere zaak. (Nick, Kok, EE)
• Voor het leren van nieuwe technieken en vleessoorten. (Axel, Beenhouwer, D)
• Om van een andere cultuur te kunnen leren en deze ook toe te voegen tot mijn beroep in België. (Sam,
Kelner/Barman, EE)
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2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?
• In de eerste plaats verwachtte ik veel moderne technologie: zoals ik al zei, in
Duitsland staan ze veel verder met moderne beenhouwersmachines en zoals
ik ook heb geschreven nieuwe kennis van vleesproducten. Ook het leven van
Lübeck (De Hanzestad) wou ik ontdekken, omdat er op voorhand al werd
gezegd dat de mentaliteit er totaal anders was. (Raphael, Beenhouwer, D)
• Ik verwachtte veel van de lokale keuken, waar ik zoveel mogelijk nieuwe
technieken wilde leren. (Nick, Kok, EE)
• Dat we veel mochten uitbenen en helpen met bereidingen. (Axel,
Beenhouwer, D)
• Een totaal andere cultuur op culinair vlak en andere
drankbereidingen/cocktails. (Sam, Kelner/Barman, EE)
3. Wat heb je geleerd?
• Ik heb vooral geleerd zelfstandiger te worden: je moet immers ook 2 weken voor je eigen zorgen. Zien
dat je zelf vroeg opstaat om op tijd op je werk te komen, zien dat je op je werk zelf ook geraakt, voor je
eigen onderhoud zorgen, eten, drinken, de was en de plas en in je vrije tijd zelf regelen wat je doet: je
een heel weekend vervelen of de stad ingaan op ontdekking. Het ligt allemaal aan jezelf.
Beroepsgericht heb ik niet heel veel bijgeleerd: een beetje nieuwe producten die ik wel zeker voor
altijd zal blijven onthouden en toepassen - later als ik er de kans voor krijg in een zaak. Maar in de
eerste plaats leerde ik vooral met de moderne beenhouwerij te werken en er mee om te gaan, wat
voor ons beenhouwers heel belangrijk is naar de toekomst toe. Want naar de toekomst toe moet ook
in België iedere beenhouwer moderniseren, daarom is het een goed ding dat ik al gedeeltelijk weet hoe
die apparatuur werkt. (Raphael, Beenhouwer, D)
• Ik heb veel dingen geleerd over het restaurantleven. Ik heb vooral nieuwe technieken geleerd met melk
en room, en wat ik er allemaal mee kan maken. Persoonlijk denk ik dat mijn Engels erop vooruit is
gegaan, samen met mijn sociale kennis over de Estse mensen. Als ik de kans krijg zou ik het zo opnieuw
doen. (Nick, Kok, EE)
• Dat snelheid niet alles is, en je het beter rustig aan doet. (Axel, Beenhouwer, D)
• Ik heb geleerd op een hoger niveau te werken dan in België en met een totaal ander cliënteel, in een
land waar ik de landstaal niet ken, dit alleen al is een zeer grote leerervaring. Losstaand hiervan heb ik
kunnen experimenteren met cocktails en zelfs een stuk keukenkennis geleerd van de Nederlandstalige
chef die op mijn stageplaats werkte. (Sam, Kelner/Barman, EE)
4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of
geleerd?
•
Interessantste waren toch de machines en het nieuwe
materiaal: ik heb heel veel bijgeleerd daarmee. Ook de manier van
werken en mentaliteit van omgaan met elkaar en de discipline: alles
moet goed zijn en moet jezelf voor honderd procent geven. (Raphael,
Beenhouwer, D)
•
Ja, het was een heel leuke en interessante ervaring, en de
dingen die ik geleerd heb kan ik nu in het dagelijks leven goed
gebruiken. Zoals het maken van verschillende smaken van ijs, de
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verschillende soorten panacotta. Ook hoe ik vis moet schoonmaken en het
versnijden van vis. Daarnaast het dresseren van borden en het gebruik van
een vacuüm machine, en het gebruik van een droogmachine. Ik heb zelfs
een gevilde bever helpen verpakken. (Nick, Kok, EE)
• De nieuwe uitbeentechnieken en variaties in de worsten. (Axel,
Beenhouwer, D)
• De chef heeft mij geleerd hoe ik alle soorten granen kan laten poffen.
Achter de bar heb ik meerdere cocktails mogen maken, met vele een zeer
positieve review. In de zaal heb ik vooral de coördinatie tussen keuken en
zaal geleerd en heb deze ook enkele keren alleen mogen organiseren.
(Sam, Kelner/Barman, EE)

5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?
• Het zelfstandig leven in een vreemd land, ook het werk zelf: de machines en materialen. De cultuur was
heel interessant. Het leukste bleef de vrijheid, het werk en de collega’s. (Raphael, Beenhouwer, D)
• De leukste ervaring was toen ik de Estse mensen kon leren frieten bakken. Toen ze klaar waren
stonden er direct tien mensen rond de kom met frieten. (Nick, Kok, EE)
• De nieuwe cultuur en werkomstandigheden. (Axel, Beenhouwer, D)
• De zonsondergang die elke avond door de hele zaak te zien wa,s is een herinnering voor het leven. De 2
Nederlandstalige heren die samen met mij werkten hebben met mij ook zeer veel leuke momenten
beleefd. (Sam, Kelner/Barman, EE)

6. (Hoe) werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?
• In het begin was het niet echt zoals ik verwacht had: we kregen - zoals ze wel eens zeggen – een beetje
het vuile werk, maar daarna ging het beter en beter kregen we meer kansen om ons te bewijzen. Die
kansen hebben we genomen en het super goed gedaan, zodat ze ons zelfs voorstelden om daar op
leercontract te gaan. De kansen die ik verwachtte om
veel te werken met moderne apparatuur zijn in
vervulling gegaan. (Raphael, Beenhouwer, D)
• Mijn verwachtingen werden goed ingevuld, met lekker
eten veel proeven en toffe mensen. (Nick, Kok, EE)
• We hebben alles gezien/gedaan waar ik op hoopte; van
klein vlees tot groot vlees. (Axel, Beenhouwer, D)
• De Estlandse cultuur is zeer aangenaam en ontspannen,
het culinaire aspect was ondermaats, buiten op mijn
stageplaats, hier was het een westerse keuken met
Estlandse producten. Qua dranken, en vele andere zaken
is het vergelijkbaar met hier. (Sam, Kelner/Barman, EE)
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7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?
•
Zeer zeker zou ik er nog aan meedoen: het is heel
leerrijk en het is niet te lang. In die korte en kleine periode
krijg je alleen maar kennis bij, dus het is zeer zeker dat ik een
volgend aanbod niet afwijs. (Raphael, Beenhouwer, D)
•
Ik toekomst nog heel graag andere buitenlandse stages
doen, want dit is een van de tofste ervaringen in mijn leven. Ik
zou het iedereen aanraden die de kans krijgt. (Nick, Kok, EE)
•
Ja, want het blijft een ervaring waar je later de kans niet
meer voor krijgt. (Axel, Beenhouwer, D)
•
Ja, maar sinds dit mijn laatste jaar is zal ik waarschijnlijk
de kans niet krijgen. (Sam, Kelner/Barman, EE)
8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een
buitenlandse stage-ervaring?
• In de eerste plaats moet je willen en gemotiveerd zijn om in je eigen stiel iets te bereiken. Doe de stiel
alleen als je het echt graag doet en dan pas ben je paraat om op buitenlandse stage te gaan, want da’s
een grotere stap. (Raphael, Beenhouwer, D)
• Beste vrienden en collega’s, vandaag ben ik net terug van mijn buitenlandse stage. Ik laat jullie een
paar foto’s zien in de hoop dat ik jullie zo ook eens kan bekeren om op buitenlandse stage te gaan, al is
het maar voor een dag. Dit is een ervaring die je meegemaakt moet hebben in je leven. Ik zal het in 1
woord omschrijven: “genieten“. (Nick, Kok, EE)
• Je kunt nergens beter leren dan in het buitenland, want daar is altijd iets nieuws te beleven. (Axel,
Beenhouwer, D)
• Meer mond aan mond reclame maken door middel van flyers, en door meer op sociale media gedeeld
en gesteund te worden, ook buiten de groepen specifiek voor Erasmus. (Sam, Kelner/Barman, EE)
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9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?
• Ik wil vooral het bedrijf bedanken voor de kans, onze Duitse
trajectleider bedanken voor de steun en ook Ben onze Belgische
ErasDu-leider, die ons goed geholpen heeft bij deze kans. Allemaal
bedankt dat we ons konden bewijzen. (Raphael, Beenhouwer, D)
• Ik vind het een heel toffe ervaring, maar ik vond het alleen jammer
dat ik niemand lokaal heb kunnen ontmoeten van de Erasmus
organisatie. (Nick, Kok, EE)
• Dat ik volgend jaar zeker terug meedoe. (Axel, Beenhouwer, D)
• Zeker een aanrader voor iedereen die twijfelt, zolang je voorbereid
bent om je er ook voor in te zetten, voor de stage. (Sam, Kelner/Barman, EE)
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