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PeJA: internationale zomerkampen
eXtRA tiMe: centen voor je eigen project 
ergens in de wereld
eVS: subsidieprogramma Europees Vrijwilligerswerk 
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naarhetbuitenland?!

maar niet zomaar als toerist? 

Ben je tussen 13 en 30 jaar en ben je op zoek naar een rijke 

ervaring , een onderdompeling in een andere cultuur, ergens 

in Europa of daarbuiten? 

Wij zetten je op weg!
Deze infogids geeft een overzicht van internationale moge-

lijkheden voor jongeren: organisaties, beurzen, websites, 

nuttige info,… 

Het is een ‘wegwijzer’, JINT organiseert deze formules niet 

zelf, maar verwijst je door naar andere (voornamelijk Vlaam-

se) organisaties. Het voordeel van bemiddelingsorganisaties 

is dat zij min-of-meer kant-en-klare programma’s aanbieden, 

je betaalt dan voor hun dienstverlening. Een aantal organi-

saties zijn op meerdere domeinen actief (taal, werk,…). Je 

kan natuurlijk ook op eigen houtje je plannen uitwerken. De 

contactgegevens van de vermelde organisaties staan in de 

adressenbijlage.  Veel succes met je buitenlandse plannen! 
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Kriebelt het om naar het 

buitenland te trekken? 

Weet je niet goed hoe er alleen 

aan te beginnen? Kom je 

bovendien graag in een

 internationale groep terecht? 

Dan zijn zomerkampen en 

uitwisselingen iets voor jou. 

Je leert jezelf behelpen in een 

andere taal, al is het met 

handen en voeten. Je zult 

merken dat jongeren over de 

grens soms andere gewoontes 

hebben, maar je zult ook veel 

herkennen. Grappige 

toestanden verzekerd! Ervaar 

zelf hoe het is. Je houdt er 

ongetwijfeld een adresboekje 

vol vrienden aan over.

1. wat

Er bestaat een groeiend aantal internationale kampen of uitwisselin-

gen met een specifiek thema of voor een bepaalde doelgroep. Zo kan 

je heel gericht kiezen wat jou het meeste aanspreekt. Voor sommige 

organisaties is het wel een voorwaarde dat je lid wordt als je wilt deel-

nemen.

Zit je in één of andere jongerenvereniging of gewoon een vrienden-

kring? En willen jullie wel eens met de hele bende de grens over? Dan 

is de ideale manier een buitenlandse groepsuitwisseling. Eén ding 

hebben al deze vormen alvast gemeen: je wordt iedere keer volop in 

een andere leefwereld ondergedompeld. Dat staat vast.

Zoek je informatie over inleefreizen en uitwisselingen in het Zuiden? 

Neem dan een kijkje in het hoofdstuk “Naar het Zuiden” p. 19. 

Info over werk- of bouwkampen, vind je in het hoofdstuk “Vrijwilli-

gerswerk” p. 5.

Wil je liever op taalstage, kijk dan vlug in het hoofdstuk “Een taalbad” 

p. 37.

2. aanbod van organisaties
2.1. zomerkampen en uitwisselingen

Archeolo-J: www.skene.be/cultura/archeoloj

Ben je gefascineerd door archeologie? Als je al eens een binnenlands 

kamp hebt meegemaakt met Archeolo-J, dan kan je in de zomermaan-

den ook mee naar het buitenland (Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië, 

Duitsland). Voor jongeren vanaf 16 jaar.

Balkanactie vzw: www.balkanactie.be

Je bent al 18 jaar en hebt 2 weken tijd? Dan kan je met Balkanactie 

vzw mee op inleefreis naar Bosnië-Herzegovina. Je leert er samen-

werken met een lokale jeugdvereniging op kamp, bezoekt projecten 

van Balkanactie vzw, verkent historische sites die het verhaal van de 

oorlog vertellen en krijgt de kans om iets mee te pikken van toeristi-

sche bezoeken aan steden en de prachtige natuur. Verblijven doe je 

bij de lokale bevolking.  

Broederlijk Delen: www.kabaal.be

Tijdens het inleefkamp voor jongeren van Broederlijk Delen kan je een 

drietal weken samenleven met jongeren uit het Zuiden. Je krijgt de 

kans om projecten van partnerorganisaties in een ontwikkelingsland 

te bezoeken, erin mee te werken en zo de context te leren kennen. De 

nadruk ligt op uitwisseling. Voor een groep jongeren (max. 15) tussen 

18 en 25 jaar. De volgende locatie vind je op www.kabaal.be.

Jeugddienst Don Bosco: www.jeugddienstdonbosco.be

Met Jeugddienst Don Bosco kan je een week uitwisselen rond inter-

cultureel leren ergens in Europa. Ondergedompeld worden in een 

bonte mengeling van Europese nationaliteiten, verschillen en gelijke-

nissen ervaren en leren samenwerken in zo’n gemengde groep, dat is 

wat je in die week kan meemaken.

Samen met jongeren uit Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland, Neder-

land, Malta en Slovakije maak je op een speelse manier kennis met 

intercultureel leren. Voor jongeren vanaf 17 jaar. 

JNM: www.jnm.be

Via JNM  kan je tijdens de zomermaanden  ‘uitwisselen’  met  an-

dere  jonge natuurfreaks in Europa. Door samenwerking met andere 
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milieu- en natuurorganisaties worden dergelijke kampen volledig voor 

en door jongeren opgezet. Uiteraard wordt er vooral uitgewisseld rond 

natuur en milieu in al hun facetten: beleving, studie, bescherming en 

actie. Voor jongeren tussen 15 en 25 jaar. 

Kazou: www.kazou.be

Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteiten, biedt samen 

met vzw Bouworde de kans aan jongeren vanaf 16 jaar om een groeps-

vakantie te combineren met vrijwilligerswerk in sociale projecten in Po-

len. Meewerken aan het omtoveren van een verwaarloosd industrieter-

rein in een speeltuin of het renoveren van een pension voor kinderen 

met een handicap. Het kan in deze alternatieve reis van 5 dagen wer-

ken en 2 dagen vakantie. Op de koop toe krijg je een onderdompeling 

in de Poolse cultuur en levenswijze.

MJA: www.gaeensvreemd.be

Ook MJA heeft telkens boeiende thema’s in de aanbieding: kunst, 

cultuur, muziek, theater of avontuur. Jongeren tussen 16 en 25 jaar 

kunnen samen met groepen uit andere landen op uitwisseling naar  

Noord-, Zuid-, of Oost-Europa en de Balkan. 

Peja: www.peja.be

Eén of twee weken lang samenleven met een 

bont allegaartje van buitenlandse jongeren. 

Het kan op een internationaal PEJA-kamp. 

Op bestemmingen ver weg of dichtbij in Eu-

ropa leer je mekaars leefgewoonten en cultuur 

kennen. Er is voor ieder wat wils: varen langs 

de Finse fjorden, je creatief uitleven op een 

theaterkamp, op survival in een Sloveens 

natuurpark, enz. (meer info in het midden 

van deze gids)

U move 4 Peace: www.um4p.be

Iedere zomer organiseert U move 4 Peace, de 

jongerenwerking van Pax Christi Vlaanderen, 

een uitwisseling met jongeren uit conflictge-

bieden. Er zijn workshops met thema’s als vredesopbouw, bemid-

deling, conflicthantering en expressie om het samenleven te bevorde-

ren. Jongeren uit Noord-Ierland, Kosovo, Servië, Israël, Palestina, DR 

Congo, Burundi & Russische Federatie/Tsjetsjenië konden het al eens 

meemaken. Ben je een “peacelover” tussen 17 tot 30 jaar, dan kan je ook 

mee. Ben je al lid van een vredesorganisatie dan kan je je omvormen tot 

een echte vredesactivist. Je kan uitwisselen met jongeren van een lokale 

vredesorganisatie in pakweg Israël of Tsjetsjenië.

Bouworde: www.bouworde.be

Bouworde ontwierp een sensokamp in Marokko voor jongeren (16 tot 30 

jaar) met een visuele beperking. Je kan kennismaken met Marokkaanse 

jongeren met een visuele beperking, ervaringen met hen delen en zelfs 

samenwerken aan een sociaal project. Er worden  voldoende begeleiders 

voorzien om deze uitdaging te doen slagen. 

Ook nieuw is een kamp voor jongeren (16 tot 30 jaar) met een stoornis 

uit het autismespectrum. Zes jongeren en vier begeleiders trekken naar 

Puylagorge, Frankrijk om er mee te werken aan de verbouwing van een 

klooster tot een ontmoetingscentrum voor mensen met een beperking 

en hun familie. 

Hannibal: www.hannibalvakanties.be

Hannibal vakanties, de jongerendienst van de Katholieke Vereniging Ge-

handicapten, heeft een zomeraanbod waarbij jongeren met een handi-

cap er met leeftijdgenoten zonder handicap een weekje op uittrekken. 

Met minibus, zeilboot, trein of vliegtuig. De vakanties zijn een mix van 

cultuur en natuur, van actie en ontspanning. 

Voor jongeren (18-30 jaar) met en zonder fysieke 

handicap, jongeren (18-30 jaar) met en zonder 

lichte verstandelijke handicap.

Spreek je een mondje Engels, dan kan je mee 

op groepsuitwisseling. Een week lang leven en 

‘werken’ samen met een groep jongeren uit een 

ander Europees land. Het thema en de activiteit-

en zijn vooraf gepland. De ene keer gaat het door 

ergens in Vlaanderen, de andere keer in het part-

nerland. Zowel jongeren (18-26 jaar) met en zonder 

fysieke handicap als jongeren (18-26 jaar) met en 

zonder lichte verstandelijke handicap mogen deelne-

men.
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VIA: www.viavzw.be

Ook kwetsbare jongeren die omwille van verschillende redenen de 

stap naar het vrijwilligerswerk niet kunnen zetten (bv. omwille van 

maatschappelijke/sociale belemmeringen, een handicap,…) kunnen 

deelnemen aan een internationaal werkkamp. VIA voorziet de voorbe-

reiding, begeleiding en opvolging en werkt hiervoor samen met de be-

geleidende dienst/leefgroep van de jongere. De jongeren tussen 15 en 25 

jaar kunnen zowel in groep als individueel deelnemen. 

Andere

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Er zijn nog veel meer organisa-

ties die uitwisselingen organiseren voor hun leden: denk maar aan de 

mutualiteiten, studentenorganisaties,  jeugdorganisaties, enzovoort.

Informeer best even bij je eigen organisatie.

2.2 met je groep naar het buitenland 

Ben je lid van een jongerenorganisatie of -vereniging  zoals  een  jeugd-

huis  of  jeugdbeweging? Dan heb je ook enkele mogelijkheden om uit te 

wisselen met een gelijkgezinde groep jongeren van een ander land: 

Jeugdbewegingen

Jeugdbewegingen hebben ook dikwijls een internationaal aanbod voor 

hun leden en leiding. 

Zij organiseren ook geregeld inleefreizen naar partners in het Zuiden. 

Zie hoofdstuk “Naar het Zuiden” p. 20.

Bouworde

Bouworde werkt samen met je groep een bouwkamp uit. Dat kan door-

gaan in Vlaanderen, Europa, Azië, Afrika of Latijns-Amerika. Voor jonge-

ren in groep tussen 16 en 30 jaar.

3. beursprogramma’s
Een aantal beurzen helpt je een eindje op weg. Je vindt meer info over 

deze mogelijkheden in het midden van deze gids:

Jessica* was mee op vakantie met 
Hannibal vzw

“ Vrienden overtuigden mij om mee te gaan met Hannibal. Het zou een 

onvergetelijke tijd worden met toffe, nieuwe ervaringen en een heleboel 

nieuwe vrienden. 

Eerst zien en dan pas geloven, was mijn reactie, maar mijn inschrijving 

was al gebeurd. Zo belandde ik in een groep jongeren met en zonder 

handicap uit België en Slowakije. Onze projectweek draaide rond het 

thema film en de omgang van onze samenleving met mensen met een 

handicap. We kregen de volledige vrijheid: zelf het scenario bepalen, ac-

teren, regisseren, musiceren,... 

De week vloog voorbij, maar op het einde van de rit hadden we wel een 

film waar we trots op konden zijn. Tijdens de week had ik bovendien de 

merkwaardige reflex gekregen om niet langer rolstoelers te zien, maar 

personen die mij zo veel meer kunnen bijbrengen en bijleren. Kortom, ik 

voelde mij sterker dan ooit na deze week!”
‘Ik voelde mij sterker dan 

ooit na deze week‚ 

Via Youth In Action krijg je Europese 

subsidies om een groeps-
uitwisseling op touw te zetten.

Met het subsidieprogramma Extra Time geeft de Vlaamse 

overheid jongeren tussen 16 en 26 jaar de kans om een eigen 

project in het buitenland op touw te zetten. Interculturele uitwis-

seling staat daarbij centraal.

4. op eigen houtje

Zomerkampen en groepsuitwisselingen zijn er net voor jongeren die de 

stap om alleen naar het buitenland te gaan wat te groot vinden. Of voor 

jongeren die een eerste ervaring willen opdoen in het buitenland. Dikwijls 

kan je al vanaf 16 jaar of jonger mee.

Wil je toch liever iets helemaal zelf doen? 

Dan kan je bijvoorbeeld via Extra Time (een subsidieprogramma van de 

Vlaamse Gemeenschap) op eigen houtje een inleefproject in het buiten-

land opzetten.

Of je kan eraan denken om vrijwilligerswerk, au pair of een studentenjob 

te doen ergens ver weg. Al die mogelijkheden ontdek je nog als je verder 

bladert in deze gids.
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Een muziekfestival in Madrid 

opzetten, oude Portugese 

windmolens restaureren, 

schapen scheren in Australië, 

enzovoort. 

Niet voor het geld, wel voor de 

voldoening en de ervaring. 

Vrijwilligersprojecten in alle 

maten en kleuren. 

Steeds meer studenten, recent 

afgestudeerden of werkende 

jongeren knijpen er een tijdje 

tussenuit (voor bijvoorbeeld 

een “Gap Year”) en kiezen 

ervoor om als een vrijwilliger in 

het buitenland aan de slag te 

gaan. Maar er bestaan 

ook genoeg mogelijkheden om 

je te engageren voor een 

kortere periode.
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1. wat

Heel wat Vlaamse organisaties zijn in het buitenland actief of hebben er  

uitwisselingsprogramma’s met partners waardoor jij ter plaatse allerlei 

unieke ervaringen kan meemaken. Doelstellingen en aanpak verschillen 

vaak naargelang de organisatie en de duur van het project. We geven je 

ook tips mee om op eigen houtje te zoeken en om eventueel een beurs 

te vinden.

Als vrijwilliger ontvang je uiteraard geen ‘loon’. Maar vaak kan je wel 

rekenen op een soort onkostenvergoeding, zakgeld of gewoon kost- en 

inwoon. 

Je kan aankloppen bij bemiddelingsorganisaties die je kant-en-klare pro-

gramma’s aanbieden, of je helpen bij het vinden of opstellen van projec-

ten. Meestal betaal je dan deelnemersgeld of een of andere vergoeding. 

Als dit te zwaar doorweegt, vind je bij de beursprogramma’s misschien 

een oplossing.

Dacht je eerder aan een job in de ontwikkelingssamenwerking, dan kijk 

je best in hoofdstuk ‘Naar het Zuiden’ p.24.

Vind je vrijwilligerswerk maar niets en word je liever betaald voor je 

werk, ga dan op zoek in hoofdstuk ‘een werkervaring’ p. 25.

2. aanbod van organisaties
2.1 voor een korte periode ( < drie maanden)

Zoek je voor deze zomer een avontuurlijk en tegelijk zinnig reisverblijf 

in het buitenland? Dan kan je meewerken aan één van de vele korte 

projecten, opbouw- en werkkampen in alle uithoeken van de wereld. De 

meeste van deze kortere formules duren twee of meer weken. Je werkt 

samen met  jongeren  van  verschillende  nationaliteiten  aan  een  heel  

concrete  uitdaging of project dat de lokale bevolking of de omgeving 

ten goede komt. De programma’s en thema’s zijn heel verscheiden: 

bestrijding van kansarmoede, kunstprojecten, milieubescherming, en-

zovoort. 

www.kamiel.info

Iedereen kan als vrijwilliger naar het buitenland. Maar 
je moet wel rekening houden met je sociale zekerheid: 

Alles hangt af van je persoonlijke situatie en
de termijn van het project. Ben je student en ga je in de 

zomervakantie drie weken vrijwilligerswerk doen, dan 
zal je geen probleem ondervinden. Maar

hoe zit het als je er voor een jaartje tussenuit wil? 
Tijdens je wachttijd of als je werkloos

bent? Neem zeker een kijkje in het hoofdstuk “paperas-
sen en andere praktische zaken” of

op www.kamiel.info
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factbox

Om meer houvast te bieden voor zaken zoals sociale zeker-

heid, kinderbijslag, onkostenvergoeding enzovoort werd er 

in België een nieuwe wet over de rechten van 
de vrijwilliger ontwikkeld. Deze wet geldt ook als je 

tijdelijk vrijwilligerswerk in het buitenland gaat doen. 

Ten minste als je via een Vlaamse organisatie wordt uit-

gezonden. Alle informatie over de nieuwe vrijwilligerswet 

(sinds augustus 2006) vind je bij het Vlaams Steunpunt 

Vrijwilligerswerk of op www.vrijwilligersweb.be

Bij deze korte internationale ervaringen is intercultureel uitwisselen en 

kennismaken vaak even belangrijk als het werkresultaat. Daarom is er 

ook veel tijd voor uitstappen, ontspanning en kennismaking met de om-

geving. Weet wel dat projecten met een uitgebreid vrijetijdsprogramma 

nogal wat geld kunnen kosten.

Financieel krijg je niets voor je prestaties maar je komt toch rijker en met 

‘voldoening’ terug. Je hebt ervaring en een hoop contacten met gelijkge-

zinde jongeren van allerlei nationaliteiten.

AFS: www.afsvlaanderen.be

Met het zomerprogramma van AFS kan je kiezen voor een kort verblijf 

als vrijwilliger in een lokaal project ergens in de wereld. Types projecten 

zijn: educatief (lesgeven), sociaal werk (bijstand gemeenschap), Care 

& Health (gezondheidszorg), ecologisch (natuurbehoud), humanitair 

(mensenrechten) of community service in de brede zin van het woord. 

Verblijven doe je bij een gastgezin. Inschrijven kan vanaf 18 jaar.

Jongeren die tijdens de vakantie van het buitenland willen proeven, kun-

nen kiezen voor dit zomerprogramma (van juli tot oktober). 

Balkanactie: www.balkanactie.be

Jaarlijks ontwikkelt de jongerenwerking van de Balkanactie een huma-

nitair project in Bosnië-Herzegovina. In de zomer van 2008 vond het 

project plaats in een weeshuis in Sarajevo, waar naast het bouwen van 

speeltoestellen ook een jeugdwerking werd opgestart in samenwerking 

met een Bosnische jeugdvereniging. Door het samen organiseren van 

speelse activiteiten en vorming werden jeugdwerkers opgeleid. Wil je 

volgende keer ook mee?

Bouworde: www.bouworde.be

Op een technisch bouwkamp help je de woon- en levensomstandighe-

den van mensen in nood te verbeteren in nauwe samenwerking met de 

lokale bevolking. Zo help je bijvoorbeeld een weeshuis renoveren in Roe-

menië, sanitair plaatsen in een school in Sri Lanka of het dak herstellen 

van een Kroatisch zigeunergezin, …

Tijdens een sociaal bouwkamp ligt de nadruk vooral op persoonlijk 

contact met de lokale bevolking. Je bouwt een speelpleinwerking uit in 

Marokko, maakt een uitstap met mensen met een beperking in Bosnië, 

helpt in een rusthuis in Tsjechië, …

Wie wil werken in en voor de natuur kan terecht op een ecologisch bouw-

kamp. Zo kan je wandelpaden aanleggen in een natuurpark in Siberië, 

een natuurgebied onderhouden in de Estse bossen of dieren verzorgen 

in Italië, …

Voor jongeren van 18 tot 30 jaar. Ook voor bijzondere doelgroepen en 

voor 30 plussers organiseert Bouworde inleefreizen. 

Damiaanactie: www.damiaanactie.be/jij_kan_helpen/bouwkampen.cfm

Tijdens een Damiaanbouwkamp werk je drie weken samen met lokale 

arbeiders op een bouwwerf. Ondertussen maak je ook kennis met de 

lokale werking van de Damiaanactie. Tijdens de laatste week krijg je de 

kans om de rijke cultuur van het land (Congo, Bangladesh, India, Nica-

ragua) beter te leren kennen. Deelnemen kan vanaf 18 jaar.

Voor ander vrijwilligerswerk kan je steeds terecht bij het steunpunt van 

Damiaanactie in jouw provincie.  

Don Bosco Jeugddienst: www.jeugddienstdonbosco.be 

Het Mahali project van Don Bosco Jeugddienst richt zich op de speel-

pleinwerkingen van een Don Bosco gemeenschap in DR Congo en 

Rwanda. Jonge vrijwilligers trekken naar deze Afrikaanse speelpleinen 

om speelsgewijs kennis te maken met elkaar, in dialoog te treden en uit 

te wisselen. Enerzijds wordt er actief meegewerkt op de speelpleinen, 

anderzijds wordt er waar mogelijk ook vorming gegeven. Voor speelvo-

gels vanaf 20 jaar.

Vides: www.vides.be

Via Vides (internationale koepel van de zusters van Don Bosco) kan 

je gedurende 4 à 5 weken meewerken in een project in Azië, Latijns-
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Amerika of Afrika. Je werkt met een groepje Belgische jongeren mee in 

een project voor kinderen of jongeren (speelpleinwerk, vorming of on-

derwijs). Zelf moet je minimum 18 jaar zijn. 

JNM: www.jnm.be

JNM heeft contacten met gelijkgezinde organisaties in het buitenland. 

Als je lid wordt, krijg je de kans om die contacten om te zetten in allerlei 

ecologische vrijwilligersprojecten. Voornamelijk binnen Europa. Voor 17 

tot 25-jarigen. 

Tierra: www.ecovolunteers.be 

Tierra heeft verschillende Ecovolunteer projecten over de hele wereld. 

Ecovolunteers werken mee aan het onderzoek en de bescherming van 

bedreigde diersoorten. 

Projecten duren één week tot drie maanden. Naar een Europees land 

kan je al vanaf 16 jaar (mits aanvraag), naar de overige bestemmingen 

vanaf 18 jaar. 

VIA: www.VIAvzw.be

Jaarlijks organiseert VIA vzw een 1000-tal vrijwilligersprojecten over de 

hele wereld. Vrijwilligers leven en werken gedurende 2 à 3 weken samen 

in een internationale groep en leveren zo een bijdrage aan een sociaal-

cultureel project in Europa, Afrika, Azië, Noord- en Latijns Amerika of 

Australië. Zowel individuen als groepen kunnen deelnemen. Het werk 

is heel divers: natuurbescherming, restauratie en renovatie van het 

cultuurpatrimonium, traditionele feesten en festivals mee opbouwen, 

activiteiten begeleiden voor kinderen/mensen met een handicap, mee-

werken aan campagnes rond vrede/antiracisme, biodynamisch boer-

derijwerk, wegen aanleggen en schooltjes bouwen en nog véél meer...

Deelnemen kan al vanaf 17 jaar. 

Wil je nog wat langer weg, dan kan je gedurende 1 tot 4 maanden met 

het programma STePs meewerken in een project in een ander continent. 

Het werk kan heel divers zijn: van sociale en educatieve projecten tot 

natuurbeschermingswerk. Ervaring heb je er niet voor nodig. Je krijgt 

een voorbereiding en omkadering. Meestal wordt het vrijwilligerswerk 

gekoppeld aan een verblijf in een gastfamilie. Deelnemen kan vanaf 18 

jaar. Er staat geen maximum leeftijd op. 

WEP: www.wep.org

WEP  biedt je de mogelijkheid om ecologisch of sociaal vrijwilligerswerk 

te doen al dan niet gecombineerd met een cursus om  je  taal  bij  te  

schaven.  Bestemming  zijn zowel Canada, als landen in Afrika, Azië of 

Latijns- Amerika. 

Via het programma natuurwerf werk je mee aan de bescherming van 

het milieu en natuurlijke sites in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-

Zeeland of Costa Rica.   

Of je kan via farmstays meewerken op de boerderij in Canada of Noor-

wegen. De  duur  is  afhankelijk van het programma en het land dat je 

kiest. Ook de leeftijd is daarvan afhankelijk en ligt meestal tussen 18 en 

30 jaar.  

YFU: www.yfu.be

Met YFU kan je je gedurende 3 maanden in Zuid-Afrika engageren in 

een sociaal, maatschappelijk ecologisch of educatief vrijwilligersproject. 

Je woont in een gastgezin, leert de Afrikaanse taal en cultuur kennen en 

hebt veel contact met de plaatselijke bevolking. Voor jongeren tussen 

18 en 24 jaar.

In Ecuador kan je gedurende 3 maanden meewerken als ‘teacher assis-

tant’ op een school. Je woont in een gastgezin, leert de Ecuadoriaanse 

taal en cultuur kennen en hebt veel contact met de plaatselijke bevolking 

en andere uitwisselingsstudenten. Voor jongeren vanaf 17 tot 24 jaar. 

2.1.1 Als animator/begeleider

Jeugddienst Don Bosco:  www.jeugddienstdonbosco.be

Je bent al een tijdje actief als animator op een speelplein in België en je wil 

eens ervaren hoe het er aan toe gaat op een speelplein in Spanje, Malta, 

Nederland, Slowakije of Tsjechië?! Dan kan je alleen of per twee naar het 

land in kwestie en je draait er twee of meer weken mee op een speelplein-

werking of vakantiekamp waar je samenwerkt met de lokale animatoren. 

Don Bosco Jeugddienst organiseert dit voor jongeren vanaf 17 jaar.

VDS: www.speelplein.net

VDS helpt je zoeken naar een plek in Europa waar je als speelbegeleider 

aan de slag kan. Je moet dan wel actief zijn op een Vlaamse speelplein-

werking en de VDS vraagt je met je opgedane internationale ervaringen 

ook aan de slag te gaan op je lokale speelpleinwerking.

Balkanactie:  www.balkanactie.be

Jaarlijks ontwikkelt de jongerenwerking van Balkanactie een humani-

tair project van 2 weken in Bosnië-Herzegovina. Vorming en jeugdwerk 

staan daarbij centraal. 

Mutualiteiten

Misschien heb je er ooit van gedroomd een vrolijke bende kinderen te 

begeleiden tijdens hun vakantie? Dan kan je als animator mee op bui-

tenlands kamp met een van de jeugdafdelingen van de ziekenfondsen in 

Vlaanderen. Zij bieden ook een meerdaagse opleiding aan tot animator/

monitor.

Christelijke Mutualiteit:: www.kazou.be

Liberale Mutualiteit: www.crejaksie.be 

Vlaams Neutraal Ziekenfonds: www.jeugdtip.be

Socialistische Mutualiteit: www.mja.be en www.gaeensvreemd.be

ICEP: www.icep-vsa.org

ICEP zoekt elke zomer kampleiders voor de Verenigde Staten. Je gaat 

in een zomerkamp aan de slag als volwaardige kampleider in teamver-

band. Je zorgt voor de dagelijkse activiteiten en je bent verantwoordelijk 

voor een groep kinderen. Je krijgt volledige kost en inwoon in het kamp 

zelf en zelfs een vergoeding.
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Andere

Tal van andere organisaties (o.a. CLIP taalvakanties,  vzw Roeland,  Top-

vakanties) zoeken elke zomer (taal)animatoren voor hun taalvakanties. 

Een overzicht vind je in “een taalbad” p. 37.

2.1.2 Als reisbegeleider

Jongeren die een opleiding bij Kris Kras of Karavaan gevolgd hebben, 

kunnen vrijwillig reizen begeleiden. Heb je een hoge dosis aan reiskrie-

bels en enthousiasme en wil je een groepje reizigers een boeiende en 

sfeervolle reis bezorgen? Dan kan je in ruil voor kost en inwoon mis-

schien als reisbegeleider met hen mee. Je zorgt ervoor dat de reis van de 

deelnemers op wieltjes verloopt: Je reserveert slaapplaatsen, zorgt dat 

verloren bagage terecht komt, gaat samen met de groep op pad en zo 

verder. In ruil worden jouw reis en verblijfskosten betaald.

Hun internetstekjes: www.kriskras.be en www.karavaan.be

2.2 voor langere tijd (langer dan 3 maanden)

Langdurige vrijwilligersprojecten zijn meer afgestemd op de deelnemer. 

Ze duren drie maanden tot een jaar en worden meestal voorafgegaan 

door een taal- en oriëntatiecursus, een voorbereidend bezoek en zo 

meer. Samen met de gastorganisatie wordt er gezocht naar de rol die jij 

kan opnemen in de organisatie.

Ter plaatse logeer je in een gastgezin of in een accommodatie die het 

gastproject voor jou ter beschikking stelt. Via je werk in de organisatie 

leer je makkelijk jonge mensen van ginder kennen en zit je al snel mid-

den in de dagelijkse leefwereld en cultuur van het land. 

Het programma van je vrijwilligersproject en de begeleiding van de 

gastorganisatie hangen af van project tot project. Informeer je vooraf 

dus goed en maak duidelijk wat jouw verwachtingen en motivaties zijn. 

AFS: www.afsvlaanderen.be 

Met AFS kan je naar het buitenland voor een middellang tot lang verblijf 

in een lokale gemeenschap in Latijns-Amerika, Afrika, Azië of de Pacific. 

Je werkt vrijwillig mee in een lokaal project. Types projecten zijn: edu-

catief (lesgeven), sociaal werk (bijstand gemeenschap), Care & Health 

(gezondheidszorg), ecologisch (natuurbehoud), humanitair (mensen-

rechten) of community service in de brede zin van het woord. Je verblijft 

in een gastgezin. Er zijn 4 vertrekmomenten: winter, lente, zomer en 

herfst. Inschrijven kan tot drie maanden voor het vertrek. Voor jongeren 

vanaf 18 jaar. 

Bouworde: www.bouworde.be

Met het VIV programma (Vlaams Internationaal Vrijwilliger)  

van Bouworde kan je voor maximum een jaar aan de slag in een sociaal 

of ecologisch project in Europa of daarbuiten. In welk project je terecht 

komt, hangt deels af van je eigen ervaring en interesse. Wil je buiten 

Europa trekken, dan moet je wel 21 jaar zijn. Binnen Europa gelden de 

leeftijdsgrenzen van 18 tot 30 jaar. 

Broederlijk Delen: www.broederlijkdelen.be 

Via de NGO Broederlijk Delen kan je van 3 maand tot 1 jaar vrijwilliger 

worden bij één van hun partnerorganisaties. Je krijgt een voorbereidende 

vorming, omkadering tijdens je verblijf en een nawerking achteraf. Van 

een vrijwilliger wordt verwacht dat hij een Noord-Zuid brugfunctie op-

neemt. Je kan naar landen in  Midden -en Latijns - Amerika, Afrika, Azië 

en de Palestijnse gebieden. Hiervoor moet je minstens 21 jaar zijn. 

DMOS-COMIDE: www.dmos-comide.org

DMOS-COMIDE (Belgische NGO van de Salesianen en zusters van 

Don Bosco) stuurt je naar Afrika, India of Zuid-Amerika. Je draait daar 

mee als vrijwilliger in de projecten van hun plaatselijke partners. Vanaf 

6 maanden tot 1 jaar, voor jongeren met een goede talenkennis, vanaf 

21 jaar. 

JNM: www.jnm.be

JNM organiseert  vrijwilligersprojecten via de contacten met gelijkge-

zinde organisaties in het buitenland. De projecten zijn van lange duur 

en voornamelijk binnen Europa. Voor 17 tot 25-jarigen. Je moet wel eerst 

lid worden van JNM. 

VIA: www.VIAvzw.be

Elk jaar geeft VIA een aantal vrijwilligers (tussen 18 en 30 jaar) de kans 

om voor een half jaar of een jaar te wonen en te werken als vrijwil-

liger in een ander land. Je krijgt een voorbereiding op voorhand, een 

taalcursus en ondersteuning ter plaatse. Voor projecten buiten Europa 

vertrek je in de zomer of in januari. Ofwel zoekt de partner van VIA ter 

plaatse een project dat jouw interesse wegdraagt, ofwel kies je er zelf 

eentje uit. 

Vides: www.vides.be

Met Vides kan je voor een langere periode (6 tot 12 maanden) indivi-

dueel gaan meewerken in een project in Azië, Afrika of Latijns-Amerika. 

De inhoud van de projecten is zeer gevarieerd, maar situeert zich bin-

nen de sectoren speelplein, vorming of onderwijs. Kinderen en vrou-

wen vormen de doelgroep van de projecten. Jongeren vanaf 18 jaar  

kunnen dit al meemaken. 

YFU: www.yfu.be

De korte termijn vrijwilligersprojecten van YFU in Zuid-Afrika en Ecua-

dor kan je uitbreiden naar 6 of 12 maanden. 

WEP: www.wep.org

Via de farmstays aangeboden door WEP kan je tot 6 maanden mee-

werken op de boerderij in Noorwegen of Canada. De beschrijving vind 

je op p. 7.  

factbox

Er bestaan ook een aantal formules om verschillende acti-

viteiten in het buitenland te combineren.

Zo kan je met EF education vrijwilligerswerk combineren 

met een taalcursus in Ecuador, Costa Rica & Zuid-Afrika. 

Dit aanbod geldt vanaf 18 jaar. 

Bekijk het op www.efbelgie.be

Met WEP kan je voor taallessen gecombineerd met vrijwil-

ligerswerk naar Guatemala, Argentinië, Ecuador, Peru of 

Costa Rica. De ngo Fair Play biedt die combinatie aan in 

Peru. Zie www.fairplay-peru.org
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Een aantal organisaties in deze brochure (VIA, AFS en MJA) hebben te-

vens ook veel ervaring als zendorganisatie voor EVS vrijwilligers. Die heb 

je nodig indien je via EVS vrijwilligerswerk wil doen. Zij helpen je met 

je voorbereiding en administratie en doen ook opvolging van je project. 

Free Exit biedt specifiek ondersteuning aan jongeren met een fysieke 

handicap (eventueel in combinatie met een jongere zonder handicap) 

die EVS doen. Check www.dewerkbank.be

Extra Time

Ben je tussen 16 en 26 jaar? Dan kan je met Extra Time een gesubsidi-

eerd vrijwilligersproject opzetten ergens in de wereld. Voor meer info 

kijk in het midden van deze gids of op de website www.extra-time.be.

Andere
In Vlaanderen zijn er 4 bemiddelingsorganisaties die als landelijk jeugd-

werk erkend zijn: VIA, AFS, Bouworde en YFU. Goed om weten is dat 

zij gebruik kunnen maken van bestaande subsidieprogramma’s of zelf 

beurzen ter beschikking stellen indien de kosten voor hun programma’s 

te hoog zijn voor jou. 

Neem ook eens een kijkje in hoofdstuk “Naar het Zuiden” p. 23. Daar 

vind je nog andere beursmogelijkheden voor vrijwilligersprojecten in het 

Zuiden. 

4. op eigen houtje
Vind  je  in  bovenstaand  aanbod  toch je gading niet? Of wil je het ge-

woon helemaal zelf proberen? Dan komt het er op aan om een project 

te vinden in het buitenland waar je een tijdje als vrijwilliger kan mee-

draaien. We kunnen je een aantal tips geven voor het vinden van een 

buitenlands project. Maar weet dat dit niet altijd evident is. Want ook 

ginds streeft men liefst naar duurzame internationale samenwerking 

met  partners en organisaties die een goede voorbereiding en omkade-

ring garanderen. 

4.1 zoeken naar een partner/project

Op het internet vind je een hele resem aan organisaties. Tik bij google 

bijv. “straatkinderen” of “volunteering” in en je krijgt onmiddellijk een 

aantal organisaties. Je kan hen dan contacteren om te vragen of ze vrij-

willigers zoeken. Maar niet alle organisaties gaan even ethisch te werk. 

Soms betaalt de vrijwilliger zich blauw en krijgt de lokale partnerorga-

nisatie niet de centen waar ze recht op heeft. Tips daarover vind je op 

www.ethicalvolunteering.org

Er bestaan verschillende landencomité’s die werken rond een bepaald 

land of een bepaalde regio en er dus ook verschillende contacten heb-

ben. Die zijn te vinden in de adresdatabank op www.solidariteitsfonds.be

Heel veel info vind je bij Wegwijzer Reisinfo in Brugge. Zij hebben ont-

zettend veel reisverslagen van mensen die naar bepaalde landen zijn 

geweest en die je kan contacteren. Die kan je opsporen via de databank 

op www.reizigersnetwerk.be 

Op www.reismicrobe.be staat een heel hoofdstuk over vrijwilligerswerk 

met nuttige links.

Via www.millenniumreiziger.be vind je zowel ervaringen als nieuwtjes over 

vrijwilligerswerk, inleefreizen of projecten.

onzetips

Ben je nog geen 18 jaar? 

Dan zijn dit een aantal mogelijkheden voor jou.

Met Tierra kan je als ecovolunteer al mee (binnen Europa) 

vanaf je 16de.  

Don Bosco Jeugddienst, VIA en YFU hebben ook een aanbod 

voor jongeren vanaf 17 jaar. 

Met Vides en YFU kan je als 17-jarige zelfs voor een langere 

periode naar het buitenland. 

Ben je de kaap van de 30 al voorbij, maar vind 

je jezelf nog behoren tot de doelgroep van jongeren? 

Ook dan nog zijn er opties voor jou.

Het Steps programma van VIA legt geen leeftijdsgrens op.

Met DMOS-COMIDE kan je aan de slag tot 71 jaar. Ook met 

WEP kan je onder andere naar Thailand als vrijwilliger.

Her & Der vzw geeft volwassenen vanaf 30 jaar de kans om, 

samen met andere Vlaamse enthousiastelingen, de handen 

uit de mouwen steken en volop ondergedompeld te worden 

in de plaatselijke cultuur en sfeer. 

Bekijk het op www.herender.be

Een aantal NGO’s, zoals Volens, organiseren inleefreizen of 

stages in het Zuiden. Kijk eens bij het hoofdstuk “Naar het 

Zuiden” op p 23.

3. beursprogramma’s
Europees Vrijwilligerwerk (EVS)
Ben je tussen de 18 en 30 jaar oud? En wil je twee maanden tot een 

jaar meedraaien in een zinvol buitenlands project? Met EVS kost het 

je geen euro. Je krijgt er zelfs nog wat zakgeld bovenop. Is dit jouw 

ding? Kijk dan snel in het midden van deze infogids.
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Op www.vrijwilligerswerk.be kan je in de vacature databank ook zoeken 

naar functies in het buitenland. 

Ook op de site van www.11.be vind je vacatures voor betaalde en onbe-

taalde jobs in het buitenland. 

Verder is het aan te raden om tegen zo veel mogelijk mensen te zeggen dat 

je organisaties zoekt. Via anderen raak je vaak aan contactpersonen.

4.1.1 Internationale websites

Er zijn een heleboel (internationale) websites waar je een massa aan  

vrijwilligersmogelijkheden vindt. Enkele voorbeelden:

De Europese Jongerensite •	 www.europa.eu.int/youth (klik op “vrij-

willigerswerk”) geeft je een heleboel links naar websites in verband 

met vrijwilligerswerk. 

www.volunteerabroad.com•	  is één van de grootste internationale 

vrijwilligersnetwerken. Je vindt er weetjes en tips en een handlei-

ding over vrijwilligerswerk én lokale projecten over de hele wereld 

die vrijwilligers zoeken

www.worldvolunteerweb.org•	  geeft informatie, nieuwtjes, een over-

zicht van evenementen enz. over vrijwilligerswerk wereldwijd. 

www.volunteerinternational.org•	  hier kan je per land, per thema en 

per termijn op zoek gaan naar vrijwilligersmogelijkheden overal ter 

wereld.

www.idealist.org•	  biedt meer dan 10.000 vrijwilligersmogelijkheden 

over heel de wereld.

www.languagesabroad.com/volunteer•	  biedt een groot aanbod met 

combinaties taalcursussen en vrijwilligerswerk. 

www.worldteach.org •	 voor al wie lesgeven een passie is.

www.wwoof.org•	  staat voor World Wide Opportunities on Organic 

Farms. Via deze organisatie kan je biologische boerderijen in ver-

schillende landen vinden waar je vrijwilligerswerk kan doen.

Nederland heeft een zeer groot aanbod van vrijwilligerswerk. Je kan je 

zoektocht starten op volgende sites:  

www.joho.nl•	

www.siw.nl•	

www.projects-abroad.nl•	

Ook in de UK is ‘volunteering’ zeer populair. Check it out!

www.gapyeardirectory.co.uk•	

www.voluntaryworker.co.uk•	

www.vso.org.uk/volunteering•	

Zoek je een bouwkamp niet te ver van huis, surf dan naar: 

www.ibg-workcamps.be•	

www.compagnonsbatisseurs.be•	

www.apare-gec.be•	

www.rempart.com•	

4.1.2 Publicaties

Je kan ook een aantal publicaties raadplegen tijdens je zoektocht:

“World Volunteers” (vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden), •	

“Green Volunteers” (info over een 200-tal projecten en organisa-•	

ties wereldwijd die vrijwilligers zoeken rond natuurbehoud), 

“Archaeo Volunteers” (voor vrijwilligerswerk rond archeologie en •	

erfgoed): Bekijk ze op www.worldvolunteers.org

“Lonely planet: volunteer: A Traveller’s guide to making a difference •	

around the world”, te koop in de betere boekhandel

4.1.3 Internetfora om ervaringen uit te wisselen

Op internet vind je een hele resem aan fora waar jong en oud zijn zoe-

kertje, aanbod, mening of ervaring op kwijt kan. Een ideale plaats dus 

om informatie te vergaren. Een  aantal fora hebben specifieke informatie 

over vrijwilligerswerk. Heb je interesse in vrijwilligerswerk? Heb je zelf 

een ervaring achter de rug en wil je die delen met anderen? Of ben je 

op zoek naar een vrijwilligersproject? Neem dan zeker eens een kijkje 

op volgende fora: 

www.reisforum.info:•	  forum met vraag en aanbod rond vrijwilligers-

werk en heel veel interessante informatie. 

www.millenniumreiziger.be:•	  hier kan je in de ervaringsdatabank 

zoeken op een interactieve wereldkaart. Er worden ook ervaringen 

met vrijwilligerswerk en kleinschalige projecten uitgewisseld. 

Op •	 http://blogcooperation.be kan je berichten lezen die huidige 

vrijwilligers posten over hun ervaringen in het kader van de Vrijwil-

lige Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (VDOS). Je kan zoe-

ken per thema of per land en je kan erop reageren.

http://forum.joker.be:•	  op het prikbord kan je vragen stellen en ant-

woorden bekijken over onder andere vrijwilligerswerk

http://blogs.kabaal.be:•	  vrijwilligers en coöperanten van Broederlijk 

Delen getuigen hier over hun avonturen, uitdagingen en ervaringen.

www.tangatanga.com•	  is een verzamelplaats voor reisblogs. 

Nog meer van dit? Neem een kijkje bij “andere  wegwijzers” p. 48 waar 

je een aantal algemene reisfora vindt.

Michaël * met de Bouworde naar Armenië

‘We kunnen geen wonderen verrichten, maar een duwtje in de rug van 

mensen die het wat minder hebben, kan veel doen’. Met deze gedachte 

vertrokken we naar Armenië. 

De warmte en dankbaarheid van de lokale bevolking was ongelofelijk: 

mensen die een rondje dansten bij het schilderen van hun huis, de mas-

sale toeloop tijdens het spelen met de kinderen, een glimlach van de 

mensen wiens rolstoel we duwden, ... Hiervoor deden we echt alles! 

Tijdens het bouwkamp renoveerden we de plaatselijke huisjes.

In enkele huisjes kwam het water binnen sijpelen, de ramen waren van 

enkel glas, de deuren sloten niet en de daken waren niet waterdicht. We 

plaatsten muren, maakten vloeren en daken waterdicht en plaatsten 

nieuwe ramen en deuren. Dit alles voor een zalige glimlach en een herin-

nering voor het leven!

‘Alles voor een 
zalige glimlach en een 

herinnering voor het leven‚ 
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Je wil een periode naar het 

buitenland en je bent dol op 

kinderen? Dan is de formule 

au pair misschien wel iets 

voor jou. Deze formule biedt 

je de mogelijkheid om in het 

buitenland bij een gastgezin 

voor de kinderen te zorgen en 

kleine huishoudelijke taken op 

te nemen. In ruil krijg je ‘kost 

en inwoon’ en wat zakgeld. 

Ondertussen kan je er ook een 

taal leren of een andere cursus 

volgen en je onderdompelen in 

je nieuwe omgeving. Met een 

beetje geluk betaalt je gastge-

zin ook je reis-of cursuskosten.

1. wat

Vertrek je als au pair naar een vreemd land? Dan doe je dat meestal voor 

een langere periode: van zes maanden tot een jaar of langer. Vind je dit 

te lang? Dan is een zomer au pair programma misschien iets voor jou. 

Vaak ga je dan met je gastfamilie mee op vakantie. Je kunt ook als ski au 

pair naar Frankrijk (van december tot april).

Waar naartoe? Dat bepaal je zelf: favoriete bestemmingen hangen 

meestal samen met de taal die je wil leren of die je wil bijschaven. 

Meestal mag je een au pair job doen als je tussen de 18 en 30 jaar oud 

bent. Let op: voor de Verenigde Staten gelden andere regels! Je moet wel 

ervaring hebben met het oppassen of verzorgen van kinderen en je aan-

getrokken voelen tot het gezinsleven. Bovendien moet je minstens een 

beetje kennis hebben van de taal die in het gastgezin gesproken wordt. 

En nee, je moet niet per se een vrouw zijn. Ook mannen kunnen de rol 

van au pair opnemen.

factbox
De Raad van Europa heeft regels opgesteld voor het au pair 

verblijf. Hoewel niet alle Europese landen deze overeen-

komst hebben ondertekend en goedgekeurd, worden deze 

regels over het algemeen toch gehanteerd. De richtlijnen 

hebben tot doel de au pair te beschermen tegen ‘uitbuiting’ 

en anderzijds het ontvangende gezin en de au pair enig idee 

te geven over wat men kan verwachten en waaraan men 

moet voldoen.

 

De belangrijkste elementen zijn:

Een au pair….

is minimum 17 en maximum 30 jaar oud   •	

krijgt kost en inwoon in het gezin•	

heeft recht op een eigen kamer (waar mogelijk)•	

krijgt zakgeld•	

heeft recht op één volle vrije dag per week•	

werkt maximum 5 uur per dag•	

heeft recht op tijd om een taal- of andere cursus op •	

regelmatige basis te volgen

2. aanbod van organisaties
De makkelijkste en meest veilige manier om als au pair naar het bui-

tenland te trekken, is via een bemiddelingsorganisatie. Zij zoeken een 

geschikt gezin voor jou, aangepast aan je wensen, helpen je met je ver-

blijfsvergunning en andere wettelijke regelingen. Ze begeleiden je ook 

bij eventuele problemen en conflicten tijdens je verblijf.

Sommige au pair organisaties zijn aangesloten bij een internationale 

organisatie. Deze organisaties hebben richtlijnen opgesteld waarin al-

les staat over werktijden, vergoedingen en rechten. Je kan deze au pair 

organisaties vinden op het internet (zie verder).

Au Pair Stufam: www.aupair-stufam.be

Au pair in Europa en de Verenigde Staten. Voor jongeren tussen 18 en 

25 jaar. Normaal voor een periode van 6 maand tot een jaar. Maar tij-

dens de zomer kan je al vanaf 2 maanden vertrekken. Een verblijf in de 

Verenigde Staten kan voor een korte periode (vanaf 15/05 tot 15/09: kan 
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www.europa.eu/youth•	 : onder europese jongerensite kan je doorklik-

ken op het thema werken, waaronder je het thema au pair vindt 

www.transitionsabroad.com/listings/work/shortterm/au_pair_•	

jobs.shtml: met verwijzingen naar au pair bemiddelingsorganisa-

ties over de ganse wereld

De officiële au pair-wetgeving vind je op •	 www.exchanges.state.gov/

education/jexchanges/private/aupair_brochure.htm#intro

www.vdab.be:•	  onder het rubriekje werklinks vind je een pagina vol 

interessante au pair-websites

www.aupair-world.net:•	  zeer volledige en overzichtelijke website met 

concrete informatie per land. In het Nederlands te raadplegen. 

www.aupairs.co.uk: •	 een meertalige site voor jobs in het buitenland

www.au-pair.com: •	 website met aanbod voor au pairs met online 

inschrijfformulieren voor au pairs en gastfamilies 

http://members3.boardhost.com/reisweg: •	 site met au pair-aanbod 

www.europa-pages.com/au_pair index.html: •	 aanbod per land en au 

pair-organisaties per land met online inschrijfformulieren 

www.greataupair.com:•	  website met aanbod voor au pairs: au pair-

wetgeving in de Verenigde Staten. 

www.4familycare.com:•	  website met zoekmachine voor au pair en 

gastfamilies en online inschrijvingsformulieren

 www.iapa.org•	  heeft een zoekmachine per land waarin meer dan 151 

lid-organisaties staan uit 40 verschillende landen.

www.meta.fgov.be:•	  interessante website voor gezinnen die jonge-

ren in België willen ontvangen

onzetips
Wil je als au pair aan de slag in het buitenland, dan moet je 

ervoor zorgen dat je papieren in orde zijn. Zorg ervoor dat 

je een geschikte verblijfsvergunning en eventueel een geldig 

visum hebt. Vraag bij de ambassade van het land waar je 

naartoe trekt welke papieren je allemaal in orde moet bren-

gen. Lees meer hierover in het hoofdstuk “Paperassen en 

andere praktische zaken” p. 41

Voor info over au pair in de Verenigde Staten kan je terecht 

bij de Vlaamse bemiddelingsorganisaties. Je vindt ze onder 

‘aanbod van organisaties’.

www.kamiel.info

Heb je nog vragen over je kinderbijslag, studiebeurzen of 
sociale zekerheid als je in het buitenland gaat werken, vraag 

het aan www.kamiel.info 

niet gewijzigd worden) en voor een lange periode van 12 maanden (kan 

je gedurende het hele jaar aanvangen). 

Home from Home: www.homefromhome.be

Voor jongeren van 18 tot 26 jaar. Au pair in Europa  (Engeland, Ierland, 

Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië) 

van 3 tot 12 maanden. In de Verenigde Staten van 1 tot 2 jaar.

WEP: www.wep.org

Voor jongeren van 18 tot 26 jaar en enkel voor meisjes! Voor een peri-

ode van 12 maanden als je naar de Verenigde Staten wil of 10 maanden 

als je binnen Europa blijft. Qua taken is er dit verschil dat je in de Ver-

enigde Staten louter en alleen huishoudelijke taken op moet nemen die 

betrekking hebben op de kinderen (zoals de kinderkamer opruimen en 

schoonmaken na de maaltijd van de kinderen en/of eventueel de was 

doen van de kinderen).

YFU: www.yfu.be

Voor jongeren van 18 tot 26 jaar, in de Verenigde Staten. Ofwel voor een 

periode van 2 maand (vertrek eind juni of begin juli) of voor een heel jaar 

(vertrek het hele jaar door).

Double Dutch Int. Au Pairs: www.ddutch.eu

Voor jongeren van 18 tot 26 jaar. Met volgende mogelijkheden:

In Nieuw-Zeeland in combinatie met een intensieve taalstage (de-•	

mi-pair) voor een periode van 3 tot 12 maanden

Aanbod naar de Verenigde Staten voor een periode van 12 tot 24 maanden •	

Au pair in Europa (Engeland, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, •	

Italië, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië) voor een periode 

van 3 tot 12 maanden

Aupair International by Accent: www.aupairinternational.be

Au pair overal ter wereld voor jongeren tussen 18 en 26 jaar vanaf 3 

maanden tot 1 jaar.

3. beursprogramma’s
Er  zijn geen beurzen om als au pair naar het buitenland te trekken. Maar 

je hebt wel recht op zakgeld. Hoeveel dat is, hangt af van de wetgeving 

in het land waar je naartoe gaat.

4. op eigen houtje
Als je op eigen houtje vertrekt, dan heb je geen organisatie die jou kan 

ondersteunen als het fout loopt. Je weet vooraf ook niet in welk gezin je 

zal terecht komen omdat ze dan niet gescreend zijn. En  in veel landen 

is het au pair beleid een stuk strikter geworden. In de Verenigde Staten  

kan je bijvoorbeeld niet aan de slag als je niet via een officiële au pair-

organisatie werkt. 

Een algemeen aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen over 

au pair bestaat helaas niet. Met  specifieke vragen per land kan je wel 

terecht bij volgende aanspreekpunten:

In Frankrijk kan je met au pair vragen terecht bij CIDJ: •	 www.cidj.com

In het VK bij de British Council: •	 www.britishcouncil.org

In Nederland bij JOHO: •	 www.Joho.nl

In Duitsland bij IJAB: •	 www.IJAB.de 

Op het internet vind je heel wat info en aanbod voor au pairs. Meestal 

zijn het  websites van een au pairorganisatie. 

au
 p

ai
r

Andromeda Bunger * au pair 

Ik ben hier nu al 9 maand en 

heb al een super tijd achter 

de rug. Ik heb enorm veel au 

pairs leren kennen, van overal 

(Amerika, Duitsland, Frankrijk, 

Italie,…)  In het begin is het niet 

altijd even makkelijk. Aanpas-

sen aan een nieuw gezin, nieuwe gewoontes, nieuwe vrienden… Het spijtige is wel, 

dat het moeilijker is als au pair om bevriend te raken met de plaatselijke bevolking. 

Maar ik ken nu mensen van overal, dus dat kan mij alleen maar verder helpen.



Aanpakken en wegwezen >> Studeren           13     

st
u

d
er

en

Je zit in je tweede jaar 

verpleegkunde en wil een deel 

van je studietijd op een Spaan-

se schoolbank spenderen? 

Je wil je laatste jaar secundair 

op een typische Amerikaanse 

‘Highschool’ herbeleven? 

Je vindt hier de verschillende 

mogelijkheden: van studie- 

uitwisselingen binnen het  

‘formele’ onderwijskader tot 

het open aanbod van zomer-

cursussen of programma’s van 

bemiddelingsorganisaties als 

WEP, YFU en AFS. 

Je vindt alles over een 

avontuurlijke inleefervaring op 

buitenlandse schoolbanken. 

1. wat

factbox
Het onderwijsprogramma van de Europese Commis-

sie, “Een Leven Lang Leren” (LLP) speelt meer en meer 

een belangrijke rol in de Europese studentenmobiliteit. 

Sinds 2007 zijn heel wat uitwisselingsmogelijkheden sa-

mengebracht onder LLP waardoor vanaf het middelbaar 

onderwijs tot en met de vaste job, jongeren van de beurs-

programma’s kunnen genieten. In Vlaanderen wordt LLP 

beheerd door Epos Vlaanderen. 

Meer informatie vind je op www.epos-vlaanderen.be

Een andere belangrijke portaalsite is PLOTEUS (Portal 

on Learning Opportunities throughout the European 

Space). Deze website is dé verzamelplaats van alle Euro-

pese scholen en opleidingen. Je vindt er alles wat je moet 

weten over studeren in één of ander Europees land. Je 

kan er per land opzoeken welke studierichtingen en scho-

len er zijn. En je kan per studierichting de landen zoeken 

die de richting aanbieden.  http://europa.eu.int/ploteus

Tijdens het middelbaar onderwijs kan je zowel in klasverband als op 

eigen houtje naar het buitenland vertrekken, van enkele dagen tot één 

of zelfs twee jaar. De meeste programma’s in deze gids richten zich 

meer op een internationale (studie-)ervaring dan op een buitenlands 

diploma. Deze gids wil een duidelijk overzicht van de mogelijkheden 

weergeven, maar jouw school is de plek waar de zoektocht naar een 

internationale ervaring begint. Spring eens binnen bij het CLB of bij 

de verantwoordelijke “internationale contacten” om te zien welk pro-

gramma bij jou past.

Studeren aan een buitenlandse universiteit of hogeschool kan een 

dure grap zijn. Gelukkig bestaan er een heleboel instanties die be-

paalde beurzen aanbieden, zodat je binnen een uitwisseling of een 

volledige opleiding in het buitenland, niet met financiële kopzorgen 

zit. Andere organisaties bieden vanuit Vlaanderen een speciaal pro-

gramma aan waarmee je een voorbereidingsjaar of een semester kunt 

volgen aan een buitenlandse universiteit of hogeschool naar keuze. 

Als je al in Vlaanderen studeert, steek je best je licht eens op bij de 

coördinator internationaal of de dienst internationale betrekkingen 

van je onderwijsinstelling. Zij zijn op de hoogte van de meest recente 

uitwisselingsmogelijkheden en samenwerkingsakkoorden. De verant-

woordelijke personen van jouw onderwijsinstelling kan je vinden op 

www.epos-vlaanderen.be/programmas/erasmus.html 

onzetips
Diploma’s uit het buitenland

Belangrijk is na te gaan of het diploma dat je in het buitenland be-

haald hebt, gelijkwaardig is aan dat in Vlaanderen. Onder bepaalde 

voorwaarden kan je het buitenlandse diploma laten gelijkstellen aan 

een Vlaams. Voor meer informatie kan je terecht bij: 
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College Year: studeer gedurende één jaar tussen Amerikaanse studenten 

in een college of university. Vanaf 18 jaar.

Hult International Business School: een MBA in 1 jaar in de VS. Vanaf 25 jaar.

WEP:  www.wep.org

Schoolprogramma: Een trimester tot een jaar breng je door in buiten-

landse schoolbanken. Voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. Je verblijft in 

een gastgezin. Mogelijk in heel de wereld.

Academix: combineer een schoolprogramma in twee verschillende lan-

den. (15-19 jaar).

High school taste : 8 weken tot een trimester school lopen in het buiten-

land voor 15 tot 18-jarigen.

High school “flex”: je kan zelf bepalen hoelang je blijft en welke activitei-

ten je volgt. Vanaf 18 jaar.

Full fee high school program: als voltijdse leerling aan een Nieuw-Zeelandse 

school sta je zelf in voor de kosten en het lessenpakket. Van 15 tot 19 jaar.

In bepaalde schoolprogramma’s combineer je schoolgaan met een pro-

ject of werkervaring. Zie ook het hoofdstuk “een Werkervaring” p.25. 

Vanaf 18 jaar: 

met “student + volunteer” doe je eerst een buitenlandse school aan, 

waarna je deelneemt aan een humanitair project in het Zuiden

met “student + eco-project” werk je na een verblijf aan een buitenlandse 

school mee in een ecologisch project in Noord-Amerika of Australië

met “work & study” ga je na een buitenlandse schoolervaring aan de slag 

in Australië of Nieuw-Zeeland, waarbij je legaal werkt en kunt reizen. 

YFU:  www.yfu.be

Scholierenprogramma:  een semester of een schooljaar les volgen 

op humanioraniveau. Je verblijft in een gastgezin in één van de 30 lan-

den over alle continenten verspreid. Voor jongeren tussen 15 en 18 jaar.  

Kunstprogramma, natuuprogramma en basketprogramma: een school-

jaar volgen in een kunst– of muziekrichting/natuurrichting/sportrich-

ting van een semester tot een schooljaar in verschillende landen in Eu-

ropa. Je verblijft in een gastgezin. Van 15 tot 18 jaar.

Collegeprogramma:  een schooljaar of een semester volgen aan een bui-

tenlandse hogeschool. Je verblijft in een gastgezin. Voor studenten vanaf 18 

jaar. Je kan een collegeprogramma volgen in Noord of Latijns Amerika.

Cosmolingua: www.cosmolingua.be

Biedt een programma om te studeren in het buitenland: een collegejaar of 

semester in een buitenlandse instelling in combinatie met een taalopleiding. 

In Schotland, de VS en Australië. Voor jongeren vanaf 18 jaar. 

 

Easy Languages:  www.easylanguages.com

Een schooljaar in het buitenland aan een buitenlandse universiteit,  ho-

geschool of secundaire school. Gedurende een volledig academiejaar, 

een semester of een kortere periode. Vanaf 16 jaar. Je verblijft in een  gast-

gezin of studentenkamer. In Europa, de Verenigde Staten of Australië. 

E.L.S.:  www.els.be 

6 tot 9 maanden studeren in het buitenland met de nadruk op het leren 

van een taal. Je verblijft in een gastgezin of in een studentenflat. Voor 

jongeren vanaf 18 jaar. In de VS, Canada, Europa. 

Langtra: www.langtra.be

Een verblijf van enkele weken tot een jaar aan een universiteit of hoge-

school in Spanje, Nieuw-Zeeland of Australië. 

Andere:

Ook tijdens de zomer kan je “studeren”. Dit gebeurt wel op een infor-

Secundair onderwijs:

www.ond.vlaanderen.be/secundair/gelijkwaardigheid 

Hoger onderwijs:

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/NARIC

Studiefinanciering

Indien je recht hebt op een studiefinanciering, mag je die 

meenemen als je in het buitenland gaat studeren. 

Deze regel geldt enkel voor de landen die deel uitmaken van 

de Europese Hogeronderwijsruimte (zie verklarende woor-

denlijst p. 49). 

Wil je jouw studiefinanciering meenemen om te studeren 

in een land dat niet op deze lijst vermeld staat? Dat kan 

enkel als je een erkende opleiding volgt die in Vlaanderen 

niet bestaat.

Je Vlaamse studietoelagen verlies je niet als je via een Eu-

ropese studie-uitwisseling (bijvoorbeeld Erasmus) met een 

beurs in het buitenland studeert.  Meer info vind je op 

www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

2. aanbod van organisaties
2.1 secundair en hoger onderwijs

Ben je meer uit op een internationale (studie)-ervaring dan op een di-

ploma aan een buitenlandse middelbare school? Dan kan je terecht bij 

bemiddelingsorganisaties die gespecialiseerd zijn in het uitsturen van 

studenten naar het buitenland. Deze organisaties bieden je een all-in 

service. Wat betekent dat zij zo goed als alles voor jou regelen. Je kan 

kiezen uit verschillende formules en programma’s. Van enkele weken tot 

een heel jaar. Van Frankrijk tot Australië. Voor het hoger onderwijs kan je 

via sommige organisaties wel aan een buitenlands diploma geraken (zie 

ook: “diploma’s uit het buitenland”, p. 13)

Voor een taalbad, taalstages en -vakanties verwijzen we je graag door 

naar het hoofdstuk “een taalbad” p. 37. 

AFS: www.afsvlaanderen.be 

Via het schoolprogramma kan je je laatste jaar secundair overdoen in 

een buitenlandse school. Je verblijft in een gastgezin. Voor jongeren van 

16 tot 18 jaar. In alle continenten. 

Het trimesterprogramma biedt jongeren tussen 15 en 17 jaar de kans om 

een trimester in het buitenland te studeren. Met het campusprogramma 

kan je als 18- of 19-jarige van een buitenlandse hogeschool- of universi-

teitscampus proeven gedurende een semester. 

EF Education: www.ef.com

High school year: een semester of schooljaar studeren in het buitenland 

voor leerlingen van 14 tot 18 jaar.

University Placement Service: als je het middelbaar juist achter de rug 

hebt, kan je voor minimum drie maanden in een Engelstalige univer-

siteit een lessenpakket volgen. Vanaf 18 jaar.

University Placement Service: als je het middelbaar juist achter de rug 

hebt, kan je voor minimum drie maanden in een Engelstalige univer-

siteit een lessenpakket volgen. Vanaf 18 jaar.
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Andere: Master of Textile Engineering / Verdeeld over 20 Europese uni-

versiteiten

Katholieke Universiteit Leuven: www.kuleuven.ac.be

Masteropleidingen:

1. Master in Adapted Physical Activity / Opleidingsonderdelen in Ier-

land, Tsjechië, Noorwegen 

2. Master of Nanoscience and Nanotechnology / Opleidingsonderdelen 

in Zweden, Nederland, Duitsland

3. European Master in Human Rights and Democratisation 

Opleidingsonderdelen in Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk

4. Master of Laws in European and International Taxation (MEIT) 

Opleidingsonderdelen in Nederland

5. Master in European Politics and Policies (MEPP)  / Opleidingson-

derdelen in Zwitserland, Hongarije, Duitsland, Frankrijk, Finland, VK, 

Nederland, Italië

6. Master of Social Policy Analysis (IMPALLA)  / Opleidingsonderdelen 

in Luxemburg

7. Master of Human Settlements/Studie- en praktijkreizen in en buiten Europa

8. Advanced Studies in European Master in Exercise and Sport Psychol-

ogy / Met opleidingsonderdelen in het buitenland

Vrije Universiteit Brussel:   www.vub.ac.be/international

BA./MA. Erasmus Mundus

In  het kader van erasmus mundus biedt de VUB beurzen aan om in Is-

raël, het Palestijnse Grondgebied of Egypte te studeren of om er onder-

zoek te verrichten. (www.erasmusmundus2.eu) 

M.A. European Urban Cultures (Polis)

Opleidingsonderdelen in Nederland, VK en Finland (www.polis-web.net)

4Cities : Unica Euromaster in Urban Studies: www.4cities.be

Opleidingsonderdelen in Oostenrijk, Denemarken en Spanje

Universiteit Antwerpen: http://webhost.ua.ac.be/eitei/

Master of International Trade and European Integration 

Opleidingsonderdelen in Italië, Spanje, Frankrijk, Tsjechië en het Ver-

enigd Koninkrijk

3. beursprogramma’s

3.1 secundair Onderwijs

Binnen België kan je met je klas uitwisselen met een klas uit de Frans-

talige of Duitstalige Gemeenschap. Dit programma wordt ondersteund 

door het Prins Filipfonds.

mele manier in een internationale omgeving. Vaak bieden studentenor-

ganisaties zomercursussen aan en deze keer zijn het niet proffen, maar 

de studenten die zelf de lessen verzorgen. 

Welke zijn de organisaties?

www.aegee.org/su biedt summer universities aan over verschillende on-

derwerpen rond Europa.

www.best.eu.org (Board of European Students of Technology) biedt sum-

mer courses aan voor ingenieursstudenten.

2.2 Internationale hogere opleidingen

Bepaalde Vlaamse hogescholen en universiteiten bieden ook een “inter-

nationale bachelor of master” aan waarmee je verschillende opleidings-

onderdelen in meerdere landen aflegt. Vraag bij de instelling of er een 

beursmogelijkheid is.

KHLeuven: www.khleuven.be/ebm

Internationale bachelor in Business –Marketing 

Opleidingsonderdelen in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk

KaHo Sint-Lieven: www.sefotechnut.org

European master in food science, technology and nutrition 

Opleidingsonderdelen in Ierland, Portugal en Duitsland

Hogeschool-Universiteit Brussel:  www.hubrussel.be

Master of European Business 

Opleidingsonderdelen in Hongarije en Italië

Universiteit Gent: www.ugent.be/en/foreignstud/en/teaching/erasmusmundus

ManaBa: tweejarige opleiding:

1. International Master of Science in Rural Development / Opleidingson-

derdelen in Frankrijk, Duitsland en Spanje

2. European Master of 

Science in Nuclear Fusion Science and Physical Engineering

Opleidingsonderdelen in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zweden

3. Erasmus Mundus Master of Science in Photonics / Opleidingson-

derdelen in het Verenigd Koninkrijk en Zweden

4. European Master of Science in Nematology / Opleidingsonderdelen 

in Spanje, Duitsland en Portugal

5. Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Con-

servation  / Opleidingsonderdelen in Spanje, Portugal, Duitsland, Frank-

rijk en Litouwen

ManaMa: eenjarige opleiding

European Master in Law and Economics /Opleidingsonderdelen in 

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk
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Comenius is een actie van “Een Leven Lang Leren” (LLP) van de Euro-

pese Commissie. Hiermee kunnen klassen van het lager of secundair 

onderwijs binnen Europa met elkaar uitwisselen. Vanaf 2009 zal dit 

eveneens mogelijk zijn voor individuele leerlingen. 

Andere uitwisselingsprojecten voor het lager en secundair onderwijs zo-

als Euroklassen en Buurlanden Onderwijsproject vind je op de website 

van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs: www.g-o.be.

United World Colleges: Studeren aan een van de United World Colleges in 

het Engels tijdens de twee laatste jaren van je middelbaar: www.uwc.org.

Japan-Europe Mutual Understanding Scholarship Program

Gedurende 5 weken tot 5 maanden in Japan bij een gezin wonen, naar 

school gaan, het land ontdekken. Vanaf het 5de middelbaar. 

Voor meer info: www.be.emb-japan.go.jp.

3.2 Hoger onderwijs

Erasmus Belgica: een buitenbeentje in deze infogids. 

Een Erasmus-beurs om in Wallonië of Duitstalig België te studeren. Het 

beursprogramma is een samenwerkingsproject tussen de verschillende 

Belgische Gemeenschappen en het Prins Filipfonds.

Erasmus-programma:

Als student kan je een beurs krijgen om drie tot tien maanden aan een 

buitenlandse gastuniversiteit of -hogeschool te studeren. Dat kan vanaf 

het tweede jaar van je hogere studies. De studies die je daar volgt, 

worden volledig erkend door de Vlaamse onderwijsinstelling waar je in-

geschreven bent.  Dus  je  hoeft  die  lessen  niet  opnieuw te volgen om 

je diploma te krijgen. De aanvraag voor de beurs gebeurt via je eigen 

universiteit of hogeschool in Vlaanderen. In de adressenbijlage vind je 

de gegevens van het bureau voor internationale akkoorden van jouw 

hogeschool of universiteit. 

Als student kan je via deze beurs stage lopen in een buitenlandse or-

ganisatie of bedrijf. 

Meer informatie hierover vind je bij het hoofdstuk stages p. 33. 

Wil je buiten Europa je studies vervolledigen, dan kan je bij de volgende 

instanties aankoppen:

VLIR-UOS: www.vliruos.be

Vlir-uos biedt beurzen aan voor een onderzoek of een stage in een ont-

wikkelingsland in het kader van je opleiding. 

De Rotary Foundation: www.rotary.belux.org

De Rotary Foundation biedt jaarlijks aan niet-leden beursmogelijkheden 

aan om maximaal twee jaar in het buitenland te studeren. 

Belgian American Educational Foundation (BAEF): www.baef.be

Studiebeurzen van 9 maanden voor een ‘graduate study’ of een ‘mu-

sic study’ of voor een managementstudie (max 2 jaar) in de Verenigde 

Staten. 

Commission for Educational Exchange between the USA: www.fulbright.be

Belgium and Luxembourg (Fulbright) kent jaarlijks studiebeurzen toe 

aan studenten die vanaf een “bachelor” tot een “post-doc” in de VS wil-

len studeren. Daarnaast verwijzen ze je door naar andere organisaties 

die beursmogelijkheden aanbieden of jou voorbereiden op officiële taal-

tests (zie ook in het hoofdstuk “een taalbad” p. 37.). 

De Royal Belgian Benevolent Society (RBBS) 

RBBS kent beurzen toe om in het Verenigd Koninkrijk te gaan studeren. 

Ze richten zich enkel tot Masterstudenten die voor hun specialisatie extra 

financiële steun nodig hebben.

Via de Japanse ambassade kan je twee beurzen vinden om in dit land 

te studeren:

Japanese Government (MEXT) Scholarship for Undergraduate Students 

(BA.) Voor max. 5 academiejaren aan een Japanse universiteit. 16-21 jaar. 

Japanese Government (MEXT) Scholarship for Japanese Studies. Idem 

voor studenten Japanologie. Voor meer info: www.be.emb-japan.go.jp

3.2.1 beurzen voor vorsers en doctoraatstudenten

VLIR-UOS biedt doctoraatsbeurzen aan voor onderzoekers verbonden 

aan een Vlaamse universiteit van wie het onderzoeksvoorstel een ont-

wikkelingsproblematiek als onderwerp hebben. Met de beurzen kunnen 

doctorandi een deel van hun onderzoek in het Zuiden uitvoeren. Meer 

info vind je onder: www.vliruos.be.

Interuniversitair College voor Doctorale Studies in Managementweten-

schappen kent beurzen van drie jaar toe, waarvan één jaar aan een bui-

tenlandse universiteit naar keuze. Meer informatie kan je vinden onder: 

http://users.belgacombusiness.net/cim.icm.

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO): toelagen voor het actief 

deelnemen aan internationale congressen in het buitenland. Toelagen 

voor studie- en stageverblijven in het buitenland. 

Voor meer info: www.fwo.be.

Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Techno-

logisch Onderzoek in de Industrie: met een IWT-doctoraatsbeurs kan je 

een deel van je doctoraatsonderzoek in het buitenland doen. Maar dan 

moet je onderzoek voor het grootste deel doorgaan in Vlaanderen. Meer 

informatie kan je vinden op www.iwt.be.

Via de Japanese Government (MEXT) Scholarship for Research Students 

kan je als onderzoeker voor max. 2 jaar aan een Japanse universiteit onder-

zoek verrichten. Onder 35 jaar. Meer info: www.be.emb-japan.go.jp.

Elias Amni * op de schoolbanken van een Japanse 
secundaire school

Japan, wat een mooi land dat vele mensen aan het dromen zet. Ik was 

heel nieuwsgierig, en omdat Japan zo ver en anders dan wij is, besliste 

ik om er van naderbij meer over te leren. Vanaf het begin wou ik enkel 

Japans spreken, waarbij ik eerder vroeg iets vijf keer te herhalen, dan 

Engels te spreken. Daarnaast verbleef ik ook in Nara, een regio in Japan 

waar ze een specifiek dialect spreken: Kansai-ben. 

Ik was gelukkig met zo een goede gastmoeder. Ze maakte eten zon-

der varkensvlees, gaf mij steun tijdens de Ramadan en reed me naar de 

moskee van Kobe tijdens het moslimfeest. Ik was blij dat de Japanners 

zo tolerant, geduldig en begripvol zijn. Tijdens de uitwisseling had ik er 

geen problemen mee dat ik een buitenlander ben. Eigenlijk begonnen 

veel mensen uit zichzelf met mij te praten. 

Vertaald uit de website van de Japanse ambassade in België 

www.be.emb-japan.go.jp
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www.kamiel.info

Heb je vragen over sociale zekerheid en je verblijfsdocu-
menten als je meer dan 3 maanden in het buitenland gaat 

studeren? Kijk op www.kamiel.info
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studiebeurs kan claimen in een andere lidstaat van de EU. Maar dan 

moet je wel je officiële verblijfplaats hebben in dat land en moet je er al 

ingeburgerd zijn.

Om te studeren in bepaalde landen geeft de Vlaamse Gemeenschap 

studiebeurzen. Het gaat hier meestal over mogelijkheden om een spe-

cialisatie, een navorsing of een zomercursus te volgen. Deze beurzen 

gelden enkel voor landen waar Vlaanderen een bilaterale samenwerking 

mee heeft op vlak  van hoger onderwijs. Meer informatie over de landen 

vindt je in de online brochure www.ond.vlaanderen.be/internationaal/

CA/ of vraag hem aan bij het Departement Onderwijs Administratie Ho-

ger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

4. op eigen houtje
4.1 Aanspreekpunten

Ga je liever niet via een organisatie in het buitenland studeren? Dan kan 

je op eigen houtje een passende school en opleiding zoeken. Hou zeker 

rekening met de waarde van de diploma’s uit het buitenland (zie “di-

ploma’s uit het buitenland” p. 13) en wees ervan bewust dat een hogere 

opleiding op eigen houtje afmaken vrij prijzig kan zijn. Inschrijvingskos-

ten zijn in het buitenland vaak duurder dan hier.

Als student in het hoger onderwijs ga je sowieso best eerst naar de co-

ordinator internationaal of de dienst internationale betrekkingen van 

je onderwijsinstelling. De link naar de verschillende coördinatoren en 

diensten vind je terug in de adressenbijlage.

onzetips
Informeer in de eerste plaats bij je eigen onderwijsinstelling.

De ambassades, consulaten en nationale agentschappen 

hebben ook meer info over mogelijke studiebeurzen in hun 

land. In de adressenlijst vind je de aanspreekpunten voor de 

meest populaire landen.

Je vindt alle ambassades in België op www.diplomatie.be.

En uiteraard vind je ook op het internet verschillende web-

sites met informatie:

www.unesco.org/ed_sa/cgi-bin/search/index.cgi•	 : 

beurzen opzoeken per land

http://iefa.org:•	  wereldwijd naar beurzen zoeken

www.istc.umn.edu•	 : portaal met onder andere een 

zoekfunctie voor beurzen

www.britishcouncil.org/brussels-learning-funding.•	

htm: beurzen voor studies in het Verenigd Koninkrijk

Ga ook eens op zoek via de grote zoekmachines •	

(google, yahoo, altavista,…) onder ‘scholarships’. Je 

vindt zeker nog meer bronnen. 

3.2.2 studiebeurzen voor bepaalde landen

Soms kan je een beroep doen op een studiebeurs van het land waar je 

gaat studeren. Dat vraag je best na bij de hogeschool of universiteit waar 

je les wilt volgen. In de eerste plaats kan je navragen of jouw school zelf 

financiële hulpmiddelen ter beschikking stelt. En je kan ook nagaan of er 

nationale beurzen zijn waarvan je kan genieten.

Als je al een tijd in een lidstaat van de Europese Unie woont waar je nu 

ook wil studeren, dan heb je in principe hetzelfde recht op een financiële 

ondersteuning van de nationale overheid net zoals alle andere inwo-

ners van dat land. Concreet betekent dat dus dat elke student uit om 

het even welke lidstaat die voldoet aan de financiële voorwaarden, een 

‘Ik was blij dat de Japanners 
zo tolerant, geduldig en 

begripvol zijn‚ 
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mercursussen en het zoeken van een verblijf

www.studyrama.com:•	  info over studeren in Frankrijk met mogelijk-

heid om opleidingen te zoeken

www.educationuk.org:•	  info over studeren in het Verenigd Ko-

ninkrijk en mogelijkheid om opleidingen en scholen te zoeken 

 

5. andere belangrijke info
5.1 andere  wegwijzers

Meer relevante informatie vind je op de website van het Departement 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap www.ond.vlaanderen.be/ 

internationaal 

In de brochure “Studeren in Europa” van de Europa Direct Centra vind  

je algemene info over studeren in Europa, kijk ook op http://ec.europa.

eu/europedirect

In de infobundel “De Stap Naar het Buitenland” van De Stap vind je 

een overzicht van diensten, publicaties en websites die je op weg hel-

pen om te studeren in het buitenland. www.destapgent.be/download/

De_stap_naar_het_buitenland_200802.pdf

5.2 taal

Hoe zit het met jouw talenkennis? Dat is natuurlijk een belangrijke 

vraag als je als student naar het buitenland wil trekken. In het hoofdstuk 

“een taalbad” op p. 40. vind je verschillende websites en tips om je 

taalniveau te testen.

5.3 Europass

Met een Europass kan je je studie-ervaring bijhouden in een officieel 

document. Europass is een nieuwe manier om je vaardigheden en kwa-

lificaties gemakkelijk te kunnen voorleggen in Europa. Daardoor wordt 

het eenvoudiger om overal in Europa te gaan werken en/of studeren. 

Om meer te weten over dit document kijk je best bij het hoofdstuk “een 

werkervaring” op p. 32 of surf je naar www.europass-vlaanderen.be.

5.4 internet

Als je op zoek gaat naar informatie over studeren in het buitenland kom 

je altijd bij officiële diensten terecht en krijg je het officiële verhaal. De 

dagdagelijkse werkelijkheid en de grote en kleine problemen vind je er 

niet. Maar op studentenfora kom je daar-

over wel heel wat te weten. 

Onder andere Erasmus Student Network 

(ESN) biedt websites en online commu-

nities aan die je heel wat praktische infor-

matie opleveren:

www.erasmusbelgium.be•	  brengt huidige 

en vroegere Erasmusstudenten samen op 

Belgisch niveau

www.20erasmus.eu•	  toont via getuigenis-

sen de evolutie van studentenuitwisselin-

gen van 1990 tot nu

http://galaxy.esn.org•	  geeft een goed 

beeld wat het betekent uitwisselingsstu-

dent te zijn in een ander land 

Andere fora vind je in het hoofdstuk “An-•	

dere wegwijzers” p. 48.

Bij de culturele diensten of ambassades van het land van je bestem-

ming kan je aankloppen met vragen over studeren, studiegidsen en een 

overzicht van opleidingen en scholen. We hebben de belangrijkste be-

stemmingen voor jou op een rij gezet in de adressenbijlage. Voor andere 

adressen van de ambassades: zie diplomatie.be.

4.2 Internet

Ook op het internet vind je natuurlijk een heleboel informatie: databanken 

met scholen en opleidingen, organisaties met studieprogramma’s en info 

over studeren in bepaalde landen. Ga zeker zelf ook eens “googlen”. Zet 

je achter die computer en tik de woorden ‘study abroad’ in op één van de 

zoekmachines. Binnen enkele seconden word je overspoeld met informa-

tie over studeren in het buitenland. 

Enkele websites die een algemeen overzicht geven over onder meer se-

cundair onderwijs in Europa: 

http://europa.eu.int/ploteus•	  en www.eurydice.org. 

Voor de VS kan je terecht bij •	 www.fulbright.be

Bij NARIC en op •	 enic-naric.net en www.europa.eu.in/ploteus kan je 

terecht voor een lijst van erkende scholen in Europa en voor infor-

matie over onderwijssystemen in Europa. 

http://users.pandora.be/euroguidance/weindex.html•	  geeft redelijk 

wat tips over studeren in het buitenland

www.study-in-europe.org:•	  goede Europese site die verschillende 

mogelijkheden aanbiedt

www.studyabroad.com:•	  grote portaalsite met studieprogramma’s, 

scholen en beurzen wereldwijd

www.studyabroadlinks.com:•	  honderden links rond studeren, 

opgedeeld per bestemming en per categorie

http://net-guidance.com:•	  scholen zoeken via je beroepskeuze

http://mit.edu:8001/people/cdemello/geog.html•	  een web-adres-

senlijst van buitenlandse universiteiten en colleges per land

http//dir.yahoo.com/education/higher_education/colleges_and_  •	

universities/index.html zoeken naar scholen en opleidingen per 

land. Je vindt er per land ook links naar websites van scholen en 

universiteiten.

www.iiepassport.org:•	  zoekmachine voor buitenlandse studies 

www.petersons.com:•	  handige site voor het zoeken van scholen, 

opleidingen en studiebeurzen

www.goabroad.com:•	  portaalsite voor scholen en studies, wereldwijd

www.edufrance.com:•	  info over studeren in Frankrijk. Scholen, zo-
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De wereld, mijn dorp. België 

ken je al en Europa is net niet 

ver genoeg. Je wil nieuwe 

culturen in andere continenten 

ontdekken. Of je hebt 

schrijnende beelden op TV 

gezien en je springt uit je 

zetel om de wereld een beetje 

te helpen veranderen. Er zijn 

101 motivaties om naar het 

Zuiden te trekken, vaak 

ingegeven door mooie idealen. 

Maar ‘ontwikkelingswerker’ 

word je niet zomaar. De 

sleutels zijn vorming en 

internationale  ervaring. We 

tonen je mogelijkheden om het 

Zuiden te verkennen en je 

engagement vorm te geven en 

op te bouwen.

1. wat
 De term ‘het Zuiden’ omschrijft de ontwikkelingslanden die voorkomen 

op de officiële lijst van het DAC (Development Assistance Committee) 

van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-

wikkeling). De lijst vind je op dit adres: www.oecd.org/dac.

Jazeker, je hebt als jongere mogelijkheden om het Zuiden op een andere 

geëngageerde manier te ontdekken. Je kan aan een inleefreis of uitwisse-

ling deelnemen of er zelf één opzetten, je handen uit de mouwen steken 

en als vrijwilliger meedraaien in een bestaand project of voor je stage 

ervaring opdoen in een organisatie in het Zuiden. Het zijn allemaal  er-

varingen die tellen als je ambities hebt om voor een langere periode als 

NGO-coöperant (‘ontwikkelingswerker’) naar het Zuiden te trekken of 

zelfs in je latere beroepscarrière in België. 

Beetje bij beetje kan je een echte wereldburger worden die kan omgaan 

met interculturele verschillen en solidair is met het Zuiden. Maar om 

deze leerkansen ten volle te kunnen grijpen, heb je naast een stevig en-

gagement ook altijd een goede voorbereiding en vorming nodig.

1.1 inhoudelijke voorbereiding

Als je via een organisatie naar het Zuiden trekt, zal een inhoudelijke 

voorbereidingscursus vaak een vereiste zijn. Die  wordt meestal aan-

geboden door de organisatie zelf en kan bestaan uit één dag tot één of 

meerdere weekends. En zelfs als het geen vereiste is of als je op eigen 

houtje naar het Zuiden trekt, is het een absolute aanrader om voor je 

vertrek een vorming te volgen:

BTC (Belgisch Technische Coöperatie) biedt een Algemene Informatiecy-

clus aan. Dat is een multidisciplinaire opleiding van 4 weekends of 2 x 4 

weekdagen die een breed overzicht geeft over verschillende thema’s van 

de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuid problema-

tiek. Een plek om kennis op te doen, toe te passen en om visies, ideeën, 

en ervaringen uit te wisselen. Slagen voor het examen geeft recht op het 

attest – één van de voorwaarden om zich kandidaat te kunnen stellen 

voor de Vrijwillige Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (zie bij vrij-

willigersprojecten in dit hoofdstuk). Kostprijs is 50 €. Tijdig inschrijven 

is de boodschap. www.btcctb.org (klik “activiteiten in België”)

Als je universitaire studies achter de rug hebt, kan je bij verschillende 

universiteiten een aanvullende, éénjarige studie rond ontwikkelingssa-

menwerking volgen. De Universiteit Gent heeft een “master of conflict 

and development”. Via inzicht in de globale ontwikkelingsproblematiek 

word je voorbereid op een professionele carrière in de internationale 

samenwerking. Aan de Universiteit Antwerpen kan je terecht voor de 

master na master “internationale betrekkingen en diplomatie” waarbij 

verschillende thema’s als globalisering,  ontwikkelingsproblematiek en 

Noord-Zuid relaties aan bod komen. Daarnaast biedt het IOB (Instituut  

voor  Ontwikkelingsbeleid en – beheer) er ook 3 masterprogramma’s 

aan  in het Engels rond  de  ontwikkelingsproblematiek. De Katholieke 

Universiteit Leuven heeft een master “Cultures and Development Stu-

dies”. Dit is een Engelstalig programma waarin de complexiteit van de 

ontwikkelingsproblematiek wordt blootgelegd. Daarnaast kan je er ook 

terecht voor een master in “Internationale Betrekkingen en Conflictbe-

heersing”.

Wil je nog een stap verder gaan, dan kan je de voortgezette opleiding 

“Intercultureel  Management” volgen bij Cimic. Dit is een tweejarige, 

officieel erkende ‘Bachelor na Bachelor’, aangeboden in de vorm van 
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2. aanbod van organisaties

2.1 inleefreis in het Zuiden

Ben je geïnteresseerd in andere culturen? En gaat dat verder dan wat het 

toerisme je biedt? Je wil een cultuur van binnenuit leren kennen? Dan is 

een inleefreis jouw ding. Want tijdens een verblijf bij mensen ter plaatse 

leef je mee in de dagdagelijkse realiteit en leer je hoe het er aan toe gaat 

in het gastland. 

Een aantal NGO’s en verenigingen organiseren inleefreizen met een 

duidelijk sociaal-maatschappelijk karakter. Deze organisaties hebben 

een aanbod, gericht naar een uitgebreide kennismaking met allerlei pro-

jecten en instellingen ter plaatse:

Broederlijk Delen: www.broederlijkdelen.be

Geëngageerde mensen vanaf 25 jaar kunnen via Broederlijk Delen deel-

nemen aan een exposure in het Zuiden waarbij je de directe confrontatie 

aangaat met het leven in het Zuiden. Het engagement (van 2 jaar) bevat 

een uitgebreide voorbereiding, een inleefreis van twee tot drie weken in 

de zomer en een nawerking in België waarbij een bijdrage wordt gele-

verd aan de campagne van het volgende jaar.

Enkel voor jongeren zijn er ook inleefkampen. Meer daarover in het 

hoofdstuk “zomerkampen en uitwisselingen” p. 2.

Caraes: www.fracaritas.org en www.caraes.org

Caraes organiseert voor jongeren een inleefreis naar het Maende-

leo Jeugdcentrum in Kigoma, Tanzania. Ter plaatse maak je op deze  

avond- en weekendsessies. De opleiding nodigt deelnemers uit om 

kritisch te reflecteren over culturen en hun betekenis voor globale ver-

houdingen en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook - en 

misschien vooral - voor (inter)persoonlijke relaties. Je rondt de studie af 

met een interculturele buitenlandse inleefstage.

1.2 praktische voorbereiding 

Voor je je kan focussen op de cultuurschok die je te wachten staat en de 

invulling van je plannen in het Zuiden, is het best de praktische zaken 

uit te klaren. 

Naar  het  Zuiden  gaan  betekent  sowieso rekening  houden  met  vi-

sum,  inentingen, verzekeringen, enzovoort. Meer informatie hierover 

vind je in de brochure “visum, reispas en andere poespas” die je bij 

Jint kan verkrijgen. Neem ook eens een kijkje in “paperassen en andere 

praktische info” voor meer informatie over de praktische kant van za-

ken. p 41

Toast Mondial is een brochure van JINT vol handige tips en tricks om je 

verblijf in het Zuiden goed voor te bereiden. Je kan de brochure down-

loaden of gratis bestellen op jongeren@jint.be. 

Om je praktisch goed voor te bereiden pluis je best eens de website  van  

het  Ministerie  van  Buitenlandse Zaken uit: www.diplomatie.be

Daar vind je niet enkel actuele informatie en reisadviezen over jouw land 

van bestemming, maar ook adressen van ambassades en consulaten 

en tips in verband met gezondheid, verzekeringen, reisdocumenten en 

geldzaken.

Ook Wegwijzer Reisinfo kan je een aardig stukje op weg helpen. Ga eens 

naar het documentatiecentrum in Brugge of kijk op

 www.reizigersnetwerk.be.

Indien je zelf contacten hebt met de partnerorganisatie waar je naartoe 

gaat, probeer dan al zoveel mogelijk over de lokale omstandigheden te 

weten te komen (logies, transport, geldzaken, taal) zodat je met een 

gerust hart kan vertrekken.

www.kamiel.info

Indien je naar het Zuiden trekt, bestaat de kans dat je langer 
dan 3 maanden van huis wegbent. Op www.kamiel.info kan 
je uitzoeken waarmee je allemaal rekening moet houden bij 

een lang verblijf in het Zuiden. 
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getuige van de dagdagelijkse werkelijkheid en het leven onder bezetting. 

In oktober kan je meehelpen met de olijfpluk in Palestina. Je verblijft bij 

gastgezinnen. 

Volens: www.volens.be

Volens NGO biedt een inleefstage aan bij een van de projecten van haar 

partnerorganisaties in het Zuiden. Zo’n stage duurt van 6 weken tot 3 

maanden. De inleefstages hebben niet in de eerste plaats de bedoeling 

om “te werken”. Ze willen de kans bieden andere culturen beter te be-

grijpen, het dagelijkse leven van de plaatselijke bevolking te beleven en 

hun weerbaarheid te waarderen. De inleefstages richten zich tot gemo-

tiveerde en sociaal geëngageerde personen (25 tot 45 jaar) met al enige 

werkervaring in België. 

Vredeseilanden: www.vredeseilanden.be

Via het project ‘Change the game” van Vredeseilanden konden de voor-

bije 3 jaar een aantal jeugdwerkers mee naar Oeganda om daar hun 

ervaring met spelen toe te passen. Ook de komende jaren werkt Vrede-

seilanden aan een aanbod voor jongeren. 

WEP: www.wep.org

Met het Help & Travel programma van WEP kan je naar Tanzania, In-

dia en Ecuador voor minstens 3 maanden. Tijdens het verblijf komen 

toeristische activiteiten aan bod, maar neem je ook actief deel aan de 

activiteiten van plaatselijke liefdadigheidsverenigingen. De minimum-

leeftijd is 18 jaar.

YFU: www.yfu.be

YFU organiseert een cultuurbad in verschillende landen van Argentinië 

tot Zuid-Afrika. Je verblijft in een gastgezin, zodat je het gastland op een 

intense manier ervaart. Je maakt samen met andere YFU-vrijwilligers 

georganiseerde culturele uitstappen met een begeleider. Afhankelijk van 

de bestemming kan je deelnemen aan een taalcursus of andere work-

shops. Dit cultuurbad is er voor jongeren tussen 15 en 24 jaar en duurt 4 

tot 6 weken in de zomervakantie, afhankelijk van je bestemming. 

onzetip

Ben je de 30 voorbij? Dan zijn er nog voldoende mogelijkhe-

den om op inleefreis te gaan. 

Volens, Broederlijk Delen, ICS, VIA vzw, Rode Kruis, VPK, 

Intercambio vzw zijn slechts enkele organisaties die inleef-

reizen aanbieden ook voor volwassenen. 

Ook de toeristische sector biedt meer en meer formules aan 

om reizen en inleven te combineren. 

En verder…

Ben je lid van een jeugdbeweging, dan kan je met medeleid(st)ers ook 

op inleefreis. 

Een aantal jeugdbewegingskoepels zoals KLJ, Chiro en Scouts en gid-

sen Vlaanderen bieden dit aan. Waar ze naartoe gaan, vind je op hun 

website. 

Steeds meer steden of gemeenten hebben een samenwerking (steden-

band) met een stad/gemeente in het Zuiden. Een aantal hebben ook 

aan de jeugd gedacht. Zo konden jongeren uit Mol op inleefreis naar 

Niger, jeugdreporters uit Herent naar Guatemala, jeugdwerkers uit Sint-

Niklaas naar Burkina Faso (met Dwagulu-dekkente project) of konden 

inleefreis uitgebreid kennis met leeftijdsgenoten in het Zuiden. Jongeren 

die zélf het heft in handen nemen om aan een betere wereld te bouwen. 

Voor leerlingen van het 5de jaar secundair onderwijs.

Dit is een gezamenlijk initiatief van de vzw Provincialaat Broeders van 

Liefde.

ICS: www.cubanismo.net

Met ICS kan je op solidariteitsreis naar Cuba, het land van Fidel Castro 

en de Salsa. 

Intal: www.intal.be

Intal (samenwerking tussen verschillende Belgische NGO’s) organiseert 

jaarlijks enkele inleefreizen van een drietal weken naar Cuba, Palestina, 

DR Congo en de Filippijnen. Tijdens zo’n reis leef je een paar weken mee 

met gewone mensen uit het Zuiden. En leer je hun organisaties en hun 

kijk op de wereld kennen. 21 tot 35-jarigen komen in aanmerking. 

Intercambio: www.intercambiovzw.be

Met Intercambio vzw kan je Guatemala of Honduras van binnenuit leren 

kennen. Een inleefreis van 5 weken wordt gevolgd door een tegenbezoek 

van partners uit het Zuiden. Een uitwisseling in de zuivere betekenis van 

het woord. Deelnemen kan vanaf 18 jaar. 

Jeugd en Vrede: www.jeugdenvrede.be

Jeugd en Vrede trekt in de vakantie jaarlijks met een groep jongeren tus-

sen de 15 en 19 jaar over de grenzen. De inleefreis wordt telkens gekop-

peld aan een sensibilisatiecampagne in Vlaanderen achteraf. Er wordt 

dus ook achteraf nog een actieve inzet gevraagd van de deelnemers. 

MJA: www.gaeensvreemd.be

MJA organiseert tijdens de zomermaanden een inleefreis. In 2008 ging 

die richting Gambia. 

Rode Kruis: www.rodekruisvrijwilliger.be

Als Rode Kruis vrijwilliger kan je de werking van het Rode Kruis in een Zui-

ders land van naderbij gaan bekijken tijdens een inleefreis van 2 weken. 

Urafiki: www.heturafikiproject.be

Het Urafiki-project is een inleefreis/bouwkamp dat plaats vindt in Tanza-

nia en/of Kenia. Gedurende een 5-tal weken trekken een groep jongeren 

(+ 18j) en begeleiders naar een Don Bosco project om er samen met de 

lokale jongeren te werken aan een project. Zo werkte men in 2008 aan 

de bouw van een extra klaslokaal in een basisschooltje voor gehandi-

capte kinderen. Deze samenwerking dompelt de jongeren onder in de 

cultuur, de realiteit en het leven ter plaatse. 

VIA: www.viavzw.be

VIA organiseert elk jaar een groepsreis naar een land in het Zuiden 

(voorlopig enkel Azië), voor mensen van heel uiteenlopende leeftijden. 

Je ontmoet er, samen met andere Vlaamse deelnemers, de lokale be-

volking, je verkent de cultuur en bovendien steek je de handen uit de 

mouwen in verschillende lokale projecten die werken rond thema’s als 

ecologie, tewerkstelling, gelijke kansen,… De inleefreis duurt 3 weken. 

Om deel te nemen moet je minimum 18 jaar zijn.

VPK: www.vlaamspalestinakomitee.be

VPK (Vlaams Palestinakomitee) organiseert 2 keer per jaar observatie-

reizen naar de Palestijnse Bezette Gebieden en Israël. De missies maken 

deel uit van een internationaal project op initiatief van de Palestijnse 

NGO’s. Als internationaal waarnemer ben je gedurende één week oog-
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2.3 stages in het Zuiden in het kader van een opleiding

Volgende organisaties zijn bereid je te helpen aan een stage of werkerva-

ring in één van hun partnerorganisaties in het Zuiden.

Geneeskunde voor de Derde Wereld: www.g3w.be

Studenten van een sociale hogeschool of uit de richtingen geneeskunde 

en verpleegkunde die een stage in een Derde Wereldland willen doen, 

kunnen terecht bij Geneeskunde voor de Derde Wereld. 

Zij helpen je met het uitwerken van een ontwikkelingsstage, zoek-

en een stageplaats en zorgen ervoor dat je goed voorbereid vertrekt. 

Ze bieden geen beursmogelijkheid.

Trias: www.triasngo.be

Trias wil haar mogelijkheden voor stages bij haar partnerorganisaties 

uitbreiden. Beschikbare stageplaatsen kan je steeds terugvinden op de 

website.

Caraes: www.caraes.org

Caraes werkt samen met aantal hogescholen en universiteiten om sta-

ges inzake psychiatrie en zorg voor personen met een handicap. Het 

aantal stageplaatsen is echter beperkt. 

Bevrijde Wereld: www.bevrijdewereld.be

Via Bevrijde Wereld gaan sinds ‘98 studenten uit het Pedagogisch Ho-

ger Onderwijs op stage naar Gambia. Bevrijde Wereld wil je graag deze 

mogelijkheid geven en je begeleiden bij het uitwerken van een stage met 

een programma van 4 tot 12 weken.

Kwasa Kwasa: www.kwasakwasa.be

De vzw Kwasa Kwasa wil jongeren die een tijdje in het buitenland willen 

werken, helpen bij deze zoektocht. Zij leggen de contacten met de or-

ganisatie of school in Malawi die aansluit bij jouw achtergrond en inte-

resse. Vrijwilligers krijgen een grondige voorbereiding en worden gedu-

rende hun volledige periode opgevolgd door Kwasa Kwasa medewerkers 

vanuit zowel België als Malawi. 

jongeren van het VTI uit Oostende naar een school in Gambia.

Informeer bij de jeugddienst, Noord-Zuiddienst of de Raad voor Ont-

wikkelingssamenwerking van je stad/gemeente.

Ook scholen en universiteiten organiseren soms inleefreizen voor hun 

studenten. Studeer je aan de Universiteit Antwerpen dan kan je via de 

vzw USOS naar partnerlanden in DR Congo, Marokko, Nicaragua of In-

dia. Het vliegtuigticket wordt betaald door USOS. Kijk op www.usos.be. 

Informeer bij de dienst Internationale Relaties of de Verantwoordelijke 

Internationaal van je eigen school. 

2.2 vrijwilligerswerk in het Zuiden  

Wil je de handen uit de mouwen steken en echt aan de slag gaan in een 

project? Een heleboel organisaties bieden vrijwilligerswerkprojecten in 

het Zuiden aan (AFS, Bouworde, Damiaanactie, Jeugddienst Don Bos-

co, Tierra, VIA , WEP, YFU,…).

Wil je meer weten over deze organisaties? Neem dan een kijkje bij het 

aanbod van vrijwilligersprojecten op p. 5. Je vindt er ook een lijst van 

websites waarop je kan gaan zoeken.

VDOS

Via de Vrijwillige Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (VDOS) kun-

nen jongeren vanaf 20 jaar met maximum twee jaar werkervaring èn een 

getuigschrift van de BTC-cursus, worden uitgestuurd om mee te werken 

in de programmalanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

Kandidaten doorlopen een uitgebreide selectieperiode. Het arbeidscon-

tract dat je krijgt is van 1 jaar, met max. 2 verlengingen. Voor vertrek 

wordt de jongere gedurende 3 weken stevig voorbereid. Ook ter plaatse 

wordt de jongere op professioneel vlak “gecoached”.

Voorwaarden en selectiecriteria vind je via www.btcctb.org. Heb je inte-

resse om een eerste ervaring op te doen in de ontwikkelingssamenwer-

king, dan kan je best eerst een informatieavond bijwonen.

Miguel * vrijwilliger in een 
ontwikkelingssamenwerkingsproject van de BTC 
in Bundibugyo, Oeganda

Miguel  zit al meer dan een jaar in Bundibugyo, Oeganda als vrijwilliger 

in een project van de Belgisch Technische Coöperatie (BTC). 

 “Sinds wij in december 2006 aangekomen zijn in het district, heeft Bun-

dibugyo zijn portie problemen echt wel gehad. Een paar overstromin-

gen, wegen en bruggen die wegspoelen, een nieuwe kortstondige inval 

van het ADF, een gigantische bankoverval (lees post Bonnie en Clyde 

in Bundibugyo) en nu de uitbraak van ebola, allemaal in één jaar, het 

kan tellen!

Deze week zijn we gestart met de training van de Village Health Teams. 

Onderwerpen als ondervoeding, immunisatie, waterproblematiek, 

persoonlijke en gemeenschappelijke hygiëne, HIV/AIDS, tuberculose, 

… kwamen allemaal aan bod. De teams moeten dan in hun dorpen 

verschillende huishoudens bezoeken en kijken hoe het daar zit met de 

hygiëne.”

Verhalen van andere BTC-vrijwilligers vind je op http://blogscooperation.be.

‘We zijn gestart 
met de training van Village 

Health Teams‚ 
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Missio: wwwmissio.be

Missio, een internationale kerkorganisatie, biedt jonge mensen de kans 

om via een stage met hen kennis te maken. Vooral studenten communi-

catie en pers, lerarenopleiding en godsdienstwetenschappelijke of the-

ologische opleiding komen in aanmerking. Je kan een concreet project 

aan hen voorstellen. 

BISZ: www.vzwbisz.be

De vzw BISZ helpt studenten aan een stage in het onderwijs in Togo. 

Zij zorgen voor huisvesting, maaltijden en de nodige begeleiding en 

advies ter plaatse en op voorhand. Daar wordt wel een bijdrage voor 

gevraagd. 

Studentenorganisaties

Een aantal studentenorganisaties bieden ook stages aan in het Zuiden. 

Kijk onder “stages” op p. 34 voor meer info. 

3. beursprogramma’s
3.1 voor inleefreizen en vrijwilligerswerk in het Zuiden

Extra-time: www.extra-time.be

Het Vlaams subsidieprogramma Extra Time geeft jongeren tus-

sen 16 en 26 jaar de kans om een eigen intercultureel project op te 

zetten ergens op deze aardbol. De meeste projecten vinden plaats 

in het Zuiden. Voorbeelden en verhalen vind je op de website.

Youth in Action: www.youthinaction.be

Via Youth in Action (meerbepaald actie Youth in the world) kunnen 

jongerengroepen subsidies krijgen om een groepsuitwisseling te 

doen met andere landen in de wereld (buiten Europa). De volledige 

landenlijst kan je bij JINT bekomen. Om in aanmerking te komen 

moet je samenwerken met een groep uit Europa én twee groepen uit 

dezelfde regio buiten Europa. Verder geeft Youth in Action met de 

actie Europees Vrijwilligerswerk (EVS) jongeren tussen 18 en 30 jaar 

de kans om twee maanden tot een jaar mee te draaien in een orga-

nisatie. Dit kan voornamelijk in Europa. Maar er is ook een beperkt 

budget voorzien voor de rest van de wereld. 

Stichting Roeping

Ben je gepassioneerd door het Zuiden, tussen de 18 en 30 jaar oud en 

heb je een echte roeping? Dan kan je een beurs aanvragen bij de Belgi-

sche Stichting Roeping. Zij willen jongeren aanmoedigen om hun roe-

ping te realiseren als die een sociale, culturele of artistieke ontwikkeling 

ten goede komt. Projecten zijn mogelijk in alle vakgebieden.

VDOS: www.btcctb.org

Via de Vrijwillige Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (VDOS) kun-

nen jongeren vanaf 20 jaar met maximum twee jaar werkervaring én een 

getuigschrift van de BTC-cursus, worden uitgestuurd om mee te werken 

in de programmalanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

Je krijgt daarvoor een vergoeding. Voorwaarden en  selectiecriteria vind 

je via www.btcctb.org. Meer daarover op p. 19.

3.2 voor stages in het Zuiden

VlIR-UOS: www.vliruos.be

VlIR-UOS verdeelt  jaarlijks een heel aantal reisbeurzen onder Vlaamse 

universiteiten en hogescholen. De beurzen gaan naar studenten die in 

het kader van hun opleiding (stage, thesis, enz) een studiereis willen 

maken naar een ontwikkelingsland en er zullen werken rond een ontwik-

kelingsthema. Universiteitsstudenten moeten ingeschreven zijn in een 

3e jaar van een bacheloropleiding, in een master- of doctoraatsoplei-

ding. Hogeschoolstudenten moeten ingeschreven zijn in het 2e of 3e 

jaar van een professioneel-gerichte Bacheloropleiding, in een Bachelor-

na-Bachelor- of in een Masteropleiding. De universiteiten en hogescho-

len staan zelf in voor de selectie van de beurzen en hebben elk hun 

eigen selectiesysteem. De reis moet minstens 1 maand duren, een maxi-

mumduur is niet vastgelegd. Meer info krijg je bij de contactpersonen 

internationaal van je school. 

Onderwijsinstelling

Misschien  heeft  je  onderwijsinstelling zelf ook beursprogramma’s 

voor ervaringen in het Zuiden. De Universiteit Gent heeft Bios-reisbeur-

zen waarmee studenten en pas afgestudeerden kennis maken met ont-

wikkelingssamenwerking in een Derde Wereldland. Ook de Universiteit 

Antwerpen biedt  mobiliteitsbeurzen voor het Zuiden ter ondersteuning 

van ontwikkelingsrelevante studieverblijven. En de K.U.Leuven heeft een 

pakket IRO-reisbeurzen waarvoor dezelfde voorwaarden gelden als bij 

de VLIR-beurzen. Informeer bij de dienst Internationale Relaties of de 

Verantwoordelijke Internationaal van je eigen instelling of zulke beurzen 

voorhanden zijn. Kijk hiervoor bij “Studeren” op p. 16.

Soms zijn er ook beurzen voor studenten in een bepaalde richting: Het 

Floribert Jurionfonds biedt  beurzen aan studenten landbouwkundig 

ingenieur of doctor in de diergeneeskunde om een stage te doen in het 

Zuiden. Meer info krijg je bij de Koninklijke Academie voor Overzeese  

Wetenschappen. Kijk daarvoor op www.kaowarsom.be.

 

Het programma United Nations Volunteers wil jonge afgestudeerden 

vanaf 25 jaar de kans geven een jaar mee te draaien in projecten die 

kaderen in internationale ontwikkelingssamenwerking. Ervaring met 

vrijwilligerswerk is een pluspunt evenals een goede talenkennis. Bekijk 

de voorwaarden op www.unv.org/how-to-volunteer.html

factbox

Wil je als NGO-coöperant naar het Zuiden?

Dan krijg je een erkend statuut met rechten en plichten. De 

aanwezigheid van een NGO-coöperant heeft immers een 

ingrijpende impact op de situatie en het leven van de plaat-

selijke bevolking. Er zijn dan ook een aantal stevige voor-

waarden aan verbonden: 

je mag niet jonger zijn dan 21 jaar. •	

je moet een aangepaste vorming achter de rug heb-•	

ben. 

je dient een overeenkomst af te sluiten met een er-•	

kende NGO.

je mag niet de nationaliteit hebben van het partnerland •	

naar waar je wordt uitgezonden (tenzij je meer dan 15 

jaar in een ander land verbleven hebt).

Vacatures van NGO’s die coöperanten zoeken vind je onder 

andere op www.11.be, de portaalsite van de Vlaamse Noord-

Zuidbeweging. 

Internationale vacatures voor ontwikkelingssamenwerking 

vind je op www.globalrecruitment.net
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DGOS: www.dgos.be/nl

DGOS staat voor Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en 

maakt deel uit  van  het  Departement  Buitenlandse Zaken. Het houdt 

zich bezig met  de voorbereiding van het beleid van de Belgische  ont-

wikkelingssamenwerking. De uitvoering van dat beleid gebeurt door BTC 

(Belgisch Technische Coöperatie) en de erkende NGO’s. Op de site van 

DGOS vind je vooral officiële informatie over ontwikkelingssamenwer-

king en het handige overzicht “aan ontwikkelingssamenwerking doen”. 

Coprogram: www.coprogram.be

Coprogram is de Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssa-

menwerking. Coprogram behartigt de belangen van de ngo-sector bij 

de subsidiërende overheden en ondersteunt de professionalisering en 

kwaliteitsversterking van ngo’s. 

Op hun website vind je een overzicht van het ngo-aanbod voor jongeren 

die naar het Zuiden willen reizen. Je kan er ook terecht voor meer achter-

grondinformatie en praktische gegevens over werken als ngo-coöperant 

in het Zuiden. 

11.11.11: www.11.be

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Binnen deze 

koepel plegen NGO’s en andere organisaties gezamenlijk overleg en 

maken ze afspraken i.v.m. het politieke lobbywerk. Ook educatie en be-

wustmaking via gemeenschappelijke campagnes vormen een belangrijk 

werkdomein. 11.11.11 wil betere Noord-Zuidrelaties afdwingen door de 

krachten in Vlaanderen te bundelen. 

Op www.11.be, de portaalsite van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, 

vind je heel wat  informatie  over  allerlei  thema’s met betrekking tot 

ontwikkelingswerk. Met  ondermeer  een  vacaturesite,  een activitei-

tenagenda,  actuele  info  over de  partners  in  het  Zuiden  enzovoort. 

En  je  vindt  er  toegang  tot  Cocosnet, het bibliotheeknetwerk van 

de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.  Bij  11.11.11  kan je  ook  het  boek  

“De  feiten  over  ontwikkelingssamenwerking”  krijgen, een heldere en 

onmisbare introductie voor iedereen die geïnteresseerd is in ontwikke-

lingssamenwerking en  internationale machtsverhoudingen. 

4. op eigen houtje 
Een project in het Zuiden doe je niet zomaar. Je komt niet alleen in 

aanraking met een heel andere cultuur. Je wordt ook nog eens gecon-

fronteerd met een aantal wezenlijke “verschillen” zoals armoede, an-

dere machtsverhoudingen enzovoort. En die confrontatie kan hard zijn. 

Zowel voor jou als voor de mensen in het Zuiden waarmee je in contact 

komt. We vertelden al hoe belangrijk voorbereiding en vorming is wan-

neer je naar het Zuiden wil vertrekken. Maar ook het contact met de 

lokale partner is belangrijk. Een betrouwbare en degelijke partner vormt 

de basis voor een duurzame relatie. En dat is een gegeven waar in elk 

project met het Zuiden naar gestreefd moet  worden. Als je via een or-

ganisatie naar het Zuiden trekt, krijg je via hen de nodige ondersteuning 

en omkadering. Niet alleen bij de voorbereiding en nawerking maar ook 

bij het contact met de plaatselijke partner. 

Maar uiteraard kan je ook op eigen houtje naar het Zuiden trekken. Je 

staat dan zelf in voor je voorbereiding. En je moet zelf op zoek naar een 

organisatie ter plaatse waar je een inleefreis, vrijwilligerswerk of stage 

kan doen. En dat is niet evident. 

Voor tips om contacten en adressen te vinden, kijk je best ook naar de 

links in het hoofdstuk “vrijwilligerswerk” p. 9.

onzetip
Het aantal particuliere initiatieven in Vlaanderen groeit nog 

steeds aan. Het gaat over kleinschalige solidariteitspro-

jecten die gedragen worden door een bonte verzameling 

vzw’s, steuncomités, scholen en verenigingen en die aller-

lei activiteiten opzetten ten bate van lokale projecten. Men 

rangschikt deze wel eens onder de noemer “4de pijler van de 

ontwikkelingssamenwerking”. 

Op de site www.devierdepijler.be kan je meer informatie 

vinden over die vierde pijler, en kunnen die initiatieven zich 

ook bekend maken.

4. 1 aanspreekpunten

In Vlaanderen zijn er een aantal aanspreekpunten in verband met ont-

wikkelingswerk en NGO’s. We zetten ze even op een rijtje: 

Eva * laatstejaarsstudente lerarenopleiding KHBO
deed stage in Gambia
 

“Ze konden van niets iets maken. Wij geven soms heel veel geld uit aan 

klasmateriaal. Zij niet. Voor mij was dat een uitstekende oefening in 

creativiteit. Je leert in dergelijke vanzelf om flexibel te zijn. Zet me nu 

helemaal alleen voor een klas van 60 Vlaamse kleuters en ik weet hen 

wel te boeien op een leerrijke manier, wees gerust. Ik heb niet veel meer 

nodig, om goed les te kunnen geven.”

Steeds meer studenten hebben interesse in een buitenlandse stage, ge-

sponsord door een VLIR-UOS beurs. Studenten worden gedreven door 

idealisme, maar ook door de leerkansen van een buitenlandse stage. Ze 

moeten er intensief en in een vreemde taal vergaderen met buitenlandse 

collega’s en in totaal vreemde omstandigheden hun kennis en vaardig-

heid weten te benutten.

‘Ze konden van 
niets iets maken‚ 

www.kamiel.info

Wanneer  je  werkloos  bent,  kan  je  eventueel je werkloos-
heidsuitkering behouden tijdens een deelname aan een hu-

manitaire actie. Meer info kan je vinden op www.kamiel.info
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JINT ONDERSTEUNT

Zin om één of twee weken lang samen te leven met 
een bont allegaartje van buitenlandse jongeren? 
Het kan met een internationaal PEJA-kamp. Op be-
stemmingen ver weg of dichtbij in Europa leer je 
mekaars leefgewoonten en cultuur kennen. 

Je kiest niet alleen het land van bestemming, 
maar ook de inhoud van je kamp. Elk kamp is op-
gebouwd rond één of meer thema’s: trektochten, 
outdoor avontuur, cultuur, sport,… Een greep uit de 
activiteiten: rotsklimmen, watersporten, volksdan-
sen, boogschieten, fotografi e, creatieve workshops, 
culturele uitstapjes, paardrijden, muziek maken, 
balsporten, jongleren, internet,… Na een internati-
onaal PEJA avontuur heb je zeker een adresboekje 
vol met buitenlandse vrienden.

Tijdens een Peja-kamp verblijf je niet in luxueuze 
hotels. Wel op iets avontuurlijkere slaapplekken. 
Soms primitief, soms niet. Op een boot bijvoor-
beeld. Of in tenten en trekkershutten. Je krijgt wel 
alles wat je nodig hebt voor een spetterend kamp. 
En dat voor een democratisch prijsje.

De leeftijdsgrenzen liggen tussen 12 en 25 jaar, 
maar verschillen van kamp tot kamp.

Het programma van elk kamp en meer praktische 
info vind je op de website www.peja.be.

PEJA-zomerkampen

voor een internationale kick

Als echte ontdekkingsreizigers

met een zeilboot de Noorse

fjorden exploreren.

Samen met andere artistiekelingen

je creativiteit botvieren

op een mega-kunsthappening.

Of naar de wolken klimmen in

de Julian Alps in Slovenië.



JINT ONDERSTEUNT

Zit je in één of andere jongerengroep: een  jeugdbe-
weging,  jeugdhuis  of sportclub? Of zijn jullie  ge-
woon een vriendengroep met dezelfde passie? Dan 
kan je het buitenland met je groep verkennen via 
een groepsuitwisseling. Wist je dat in heel Europa 
jongerengroepen er op wachten om een bende Vla-
mingen te ontvangen? Of om een keertje naar hier 
af te zakken? Een leuke manier om ideeën en erva-
ringen uit te wisselen met ‘soortgenoten’ van over 
de grens. En misschien wel dé kans om je werking 
een nieuwe ‘shot’ te geven.

“Youth In Action” zet je op weg. De centen en cul-
tuurschokken krijg je er bovenop. Zin gekregen? 
Neem dan snel contact op met JINT, het Nationaal 
Agentschap in Vlaanderen. Zij zorgen niet alleen 
voor de centjes, maar helpen jullie ook met het op-
stellen van dit dossier en de zoektocht naar een ge-
schikte partnergroep. Samen met je partnergroep 
kies je dan een thema , stel je activiteiten samen,…
Bedoeling is dat jullie van elkaar leren, dat iedereen 
actief betrokken is en dat er ook “fun” is! 

De spelregels:

Een uitwisseling gebeurt samen met minstens één 
groep jongeren uit een ander land. Je kan met heel 
wat Europese landen uitwisselen, maar ook met de 
buurregio’s en verder gelegen landen. 

De jongeren zijn tussen 13 en 30 jaar oud. Elke 
groep telt minstens 4 jongeren. Alle groepen sa-
men tellen minstens 16 en niet meer dan 60 jonge-
ren. Begeleiders niet inbegrepen. Een uitwisseling 
duurt tussen 6 en 21 dagen. 

Om meer te weten over hoe je zo een project op 
poten zet, met welke landen je kan uitwisselen 
en hoeveel centen je kan krijgen, surf je best naar 
www.youthinaction.be

één of andere jongerengroeep:p: e eenen  jejjejeugugugdbdbdbdbdbee-e-
 jeugdhuis  of sportclub? Of zijn jullie  ge-

en vriendengroep met dezelfde passie? Dan

Groepsuitwisseling

Where have all the heroes gone? Een groepje Brus-

selse jongeren nodigde Portugese en Franse leef-

tijdsgenoten uit en ging op zoek… Het startschot 

voor een spannende uitwisseling over ‘cool’ zijn in 

de stad. 

Op kamp naar het buitenland? Chiro Stine wilde 

eens iets anders: een buitenlandse jeugdbeweging 

leren kennen. Ze trokken naar Malta voor een avon-

tuurlijk stoofpotje vol cultuur, sport en spel.r Malta 

r, sport en spel.

De Europese Youthpass 

Heb jij een Youth in Action g

vormingsproject meegemaak

naar het buitenland geweest

een Europese Youthpass.

Zo’n Youthpass erkent je i

en alles wat jij tijdens je pr

naar je Youthpass bij jo

code van het project ma

klare Youthpass aan.

Meer weten? 

Surf naar www.youth

Youth in Action team 



JINT ONDERSTEUNT

Als Europees Vrijwilliger  (onderdeel van het Eu-
ropese Youth in Action Programma) trek je twee 
maanden tot een jaar naar het buitenland. Gratis. 
Je krijgt er zelfs nog wat zakgeld bovenop. Je draait 
dan mee in één van de 7000 gastorganisaties over 
heel Europa. Jeugdhuizen, kunstencentra, gehan-
dicaptenwerkingen, milieuorganisaties, enzovoort. 
Er is keuze genoeg. 

Wil je weten welke gastprojecten er allemaal zijn? 
Neus dan eens rond op www.evsdatabase.eu!
Daar vind je alle projecten in Europa die via EVS 
een vrijwilliger ontvangen. 

EVS geeft je een unieke kans om je onder te dom-
pelen in een andere leefwereld. Je leert makkelijk 
het land, de cultuur en jonge mensen van ginder 
kennen en tegelijkertijd doe je een zinnige werker-
varing op. 

EVS staat open voor alle jongeren van 18 t.e.m. 30 
jaar. Er is geen ervaring of opleiding vereist. Alleen 
voldoende motivatie. Let op, EVS neemt wel wat 
voorbereidingstijd in beslag. Bovendien wordt er 
verwacht dat je zelf actief meewerkt aan het opzet-
ten van je project. Op tijd beginnen is dus de bood-
schap. 

Jint coördineert het Europese Vrijwilligerswerk 
(EVS) in Vlaanderen en helpt jou graag op weg in 
dit avontuur. Jint geeft je alle nodige informatie om 
van start te gaan. Bovendien worden er regelmatig 
infomomenten georganiseerd én kan je een nuttige 
handleiding krijgen. 

Contacteer Jint via jongeren@jint.be of surf naar 
www.youthinaction.be. Daar vind je ook een over-
zicht van de landen waar je een EVS-avontuur kan 
beleven.

AlAlAlAlsss EEuEuEuurororopepepeeses VV V iririjwjwililliliger  (onderdeel van het Eu-
ropese Youth in Action Programma) trek je twee

d t t j h t b it l d G ti

EVS Vrijwilligerswerk

Sla je vleugels uit als vrijwilliger!

ction groepsuitwisseling of 

emaakt? Of ben je als EVS’er 

weest? Dan heb jij recht op 

ss.

nt je internationale ervaringen 

s je project geleerd hebt.  Vraag 

bij jouw organisatie.  Met de 

ct maken zij voor jou een print-

n.

youthpass.eu of contacteer het 

team bij JINT op 02-209 07 20
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De welzijnsdienst van Heusden-Zolder zwaait 

Koenraad uit naar circusschool Chapitô in Lissa-

bon. Hij goochelt met circustechnieken en acroba-

tische toeren voor de jongeren uit de buurt. 

Lize ruilt Vlaanderen in voor het Griekse eiland 

Kephalonia. Ze leeft er met andere vrijwilligers mid-

den in de natuur, en werkt bij de Horse Patrols. Per 

paard verkennen ze het eiland om bosbranden op 

te sporen, en informeren ze de toeristen over het 

natuurbehoud op het eiland.



JINT ONDERSTEUNT

Heb je een origineel idee voor jouw eigen project 
in het buitenland, alleen of met een paar vrienden 
(max. 4 jongeren)? 

Ben je tussen 16 en 26 jaar? 

Heb je binnenkort wat extra time?

Met het subsidieprogramma Extra Time worden je 
wildste dromen waar. De uitdaging: een project van 
1 tot 3 maanden op poten zetten met intercultureel 
contact als rode draad. 

De uitwerking van je project gebeurt in samenwer-
king met lokale ‘partners’: organisaties, verenigin-
gen, personen. Je moet dus zelf contacten opspo-
ren en je degelijk voorbereiden. Na je terugkomst 
deel je jouw ervaringen actief met andere jongeren 
in je omgeving.

Plannen in het kader van een opleiding, stage of 
betaald werk komen niet in aanmerking. Evenmin 
als initiatieven die door anderen zoals je school of 
vereniging georganiseerd worden.

De Vlaamse Overheid geeft de subsidies en JINT 
helpt je op weg met info en ondersteuning. 

Lees en bekijk verhalen, foto’s en blogs van 
Wouter, Fie, Rik, Caroline en de anderen op 
www.extra-time.be. Je vindt er ook de nodige info 
over wat Extra Time precies is en hoe het traject 
verloopt. 

Wil je live info, kom dan naar een van de infoses-
sies in Brussel (data zie site).

Voor al jouw vragen, neem contact op met JINT via 
extratime@jint.be of 02/209 07 20.

ONDERSTEUNT

EXTRA TIME

Create your own project on this planet!

Joke, 18 jaar

Joke ging in Essaouira op zoek naar rope skipping-

talent. Gedurende vijf weken haalde ze het beste 

uit Marokkaanse straatkinderen door hen een mix 

van interculturele workshops aan te bieden. Van 

touwtje springen op Gnaoua-muziek tot Vlaamse 

volksdansen. Intercultureel op en top.

“Ik werd ondergedompeld en meegesleurd, ik heb 

gelachen en geweend, gedanst en vermoeid naar 

de zonsondergang gekeken, gevloekt en compli-

mentjes uitgedeeld, grote ogen getrokken en af en 

toe een oogje dichtgetrokken”.

“Ik heb wel de hoop dat ik met de rope skipping een 

zaadje heb geplant. Naar het schijnt zijn de jonge-

ren met een nieuwe organisatie begonnen voor de 

straatkinderen en zijn er enkele enthousiastelingen 

begonnen met hun eigen rope skipping clubje. Ik 

wacht vol spanning op een vervolg. Inch’Allah!”
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Wonen en werken in het 

buitenland, misschien ook 

jouw droom. Wil je een avon-

tuurlijke (werk)ervaring over de 

grens? Wil je gewoon mensen 

ontmoeten en je favoriete land 

anders beleven? Of ga je wer-

ken  om je reis- en verblijfkos-

ten in het buitenland te kunnen 

betalen. 

Wol scheren op een boerderij 

in Australië. Je cursus Engels 

in Londen combineren met een 

job in de horeca. Een job als 

animator in een Spaans hotel. 

Aardbeien plukken in Finland. 

Engelse les geven tijdens je 

verblijf in Zuid-Amerika, … Het 

wordt even zoeken, maar we 

helpen je op weg.  

1. wat

Internationaal werkverkeer is er in alle maten en gewichten. Er zijn 

grensarbeiders, gedetacheerden, werknemers in buitenlandse vestigin-

gen, enzovoort. Maar ook voor avontuurlijke jongeren die over de grens 

willen om er een unieke (werk)ervaring op te doen, zijn er heel wat mo-

gelijkheden. Wij concentreren ons in deze gids vooral op die typische 

jongerenjobs. Meestal gaat het dan om tijdelijke jobs: vakantie- sei-

zoens- of studentenjobs. Deze zijn vooral terug te vinden bij de rubrie-

ken ‘seizoenswerk en vakantiejobs’, ‘werken in toerisme en horeca’ en 

‘boerderij, fruitpluk en ander groen werk’. Maar ook voor ‘gewone’ jobs 

zijn er heel wat startpunten voor je zoektocht.

Ook al gaat het om ‘betaalde’ jobs, je moet niet direct waanzinnige 

massa’s geld verwachten. Zeker niet als je ook je reis- en verblijfskosten 

in rekening moet brengen. Beschouw je avontuur eerder als een unieke 

buitenlandse (werk)ervaring die zichzelf terugbetaalt. En in het beste 

geval nog aardig wat zakgeld oplevert.

onzetips

We raden je aan om je goed voor te bereiden. Laat vooraf 

gemaakte werkafspraken altijd op papier zetten en door-

sturen. Daarvoor kan je advies inwinnen bij de vakbond 

(check eventueel bij de jongerenafdeling van ACV, ABVV of 

ACLVB), bij de EURES-diensten van de VDAB of bij Jobwij-

zer vzw. Zelfs als je ter plaatse een job gaat zoeken, kan je 

vooraf deze aanspreekpunten contacteren. Bijvoorbeeld om 

te weten te komen bij welke instanties je ter plaatse terecht 

kan bij problemen en waar je zoal op moet letten.

Vergeet ook niet dat je onder bepaalde omstandigheden 

nog steeds een verblijfsvergunning moet aanvragen (zie ook 

www.vdab.be/internationaal/bestemmingen.shtml ). Je kan 

je verblijfsvergunning ter plaatse aanvragen bij de bevoegde 

diensten (bijv. gemeente, plaatselijke politie…). Zie ook het 

hoofdstuk ‘paperassen en praktische zaken’ p. 41.

En hou er rekening mee dat je voor heel wat jobs bepaalde 

opleidingen en diploma’s nodig hebt, die van land tot land 

verschillen. Er bestaat wel een Europees systeem van gelijk-

schakeling van diploma’s en kwalificaties. Als je een job met 

bepaalde diplomavereisten (op het oog) hebt, kan je contact 

opnemen met de NARIC/ ENIC - dienst van dat land. Zij on-

derzoeken de gelijkwaardigheid van je diploma en kunnen 

het ook erkennen. De adressen van deze diensten vind je 

op: www.enic-naric.net. Voor meer informatie over studies: 

zie hoofdstuk ‘studeren’ p. 13.

Voor adressen van de ambassades of consulaten surf je 

naar www.diplomatie.be.

Bekijk ook de hoofdstukken ‘naar het Zuiden’ p. 19 en ‘vrij-

willigerswerk’ p. 5, ook daar staan mogelijkheden om in het 

buitenland aan de slag te gaan.
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1.1.2 Buiten Europa

Wil je werken buiten de EER? Ga dan eerst na of je er wel mag en kan 

werken. Dit is niet altijd het geval. Het betekent meestal dat je een 

werkvergunning en/of specifiek visum nodig hebt: een werkvisum, stu-

dentenvisum, enzovoort. Het hangt af van het soort werk dat je er zal 

doen. Wat je best doet, is contact opnemen met de ambassade van het 

land van bestemming. Een adressenlijst van alle ambassades vind je op 

www.diplomatie.be. Neem op deze site ook eens de reisadviezen door.

Als je als ‘toerist’ ergens gaat werken, ben je illegaal bezig. En als er dan 

iets gebeurt…Ga daarom vooraf in België langs bij de ambassade of het 

consulaat van het land in kwestie. 

In sommige landen zoals Australië of Nieuw-Zeeland bestaat er een 

‘Working-holiday’ visum, waardoor je een vakantieverblijf wettelijk mag 

combineren met een tijdelijke werkervaring: www.immi.gov.au/visitors/

working-holiday en www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/

workingholiday Ook in Canada kan je met een ‘working-holiday’-visum 

maximum een jaar rondreizen, mensen en culturen leren kennen en 

werken. Alle info en voorwaarden en een lijst nuttige links op www.werk-

vakanties.ca Het kan telkens voor jongeren van 18 tot 30 jaar.

Op workpermit.com kan je zelf al heel wat info over werk- en verblijfs-

vergunningen vinden voor een aantal populaire werklanden zoals de 

Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Frankrijk, 

Italië, Spanje e.a.

2. aanbod van organisaties
Wie over de grens een echte (vaste) job zoekt, zal dat op eigen houtje 

moeten doen. Maar voor tijdelijke werkervaringen zijn er wel een aantal 

bemiddelingsorganisaties die je kunnen helpen. 

Meestal gaat het om werk & reis-programma’s die bedoeld zijn om het 

land en de cultuur op een heel andere manier te leren kennen. Geld 

verdienen staat niet centraal. Maar je loon kan je wel helpen om de kos-

ten van een studie-, taal- of inleefprogramma te drukken. Het werk zelf 

bestaat meestal uit tijdelijke jobs in de horeca, toerisme, landbouw,… 

waarvoor geen jarenlange ervaring vereist is. 

Een werkavontuur via een bemiddelingsorganisatie is makkelijk gere-

geld. Zij zorgen voor een plaatsje, maken dat de nodige administratieve 

paperassen en wettelijke voorzieningen zoals visa en dergelijke in orde 

zijn. En bovendien heb je meer garanties over werkvoorwaarden en ver-

zekeringen. Dat spaart heel wat tijd en zoekwerk uit. Maar je betaalt er 

uiteraard wel voor. 

In vergelijking met sommige andere georganiseerde verblijfsformules 

zoals studieprogramma’s vallen die kosten hier meestal wel mee, juist 

omdat jij je handen uit de mouwen steekt ter plekke.

1.1 Mag ik zomaar in het buitenland aan de slag?

Hangt er natuurlijk van af wat je wil doen, waar en hoe. In België kan je al 

als jobstudent aan de slag indien je minstens 15 jaar oud bent, minstens 

in het tweede jaar secundair zit en onderwijs met volledig leerplan volgt. 

De voorwaarden voor wie deeltijds studeert zijn anders. Maar als je in 

het buitenland een betaalde job uitvoert, moet je in principe minstens 

18 jaar zijn. 

1.1.1 Binnen de EER-landen

Binnen de EER-landen (landenlijst zie p. 49) is er vrij verkeer van werk-

nemers. Je hebt geen werkvergunning nodig en je hebt in principe de-

zelfde rechten als de onderdanen van dat land om te solliciteren voor 

een job (uitgezonderd sommige overheidsfuncties). Je kan je trouwens 

inschrijven in elk arbeidsbureau, net zoals hier bij de VDAB. 

Op www.vdab.be/internationaal vind je info over werken in EER landen 

en landenfiches vol praktische info en nuttige links. 

onzetips
Let op bij de nieuwe EU-lidstaten (landenlijst zie p. 49). Ge-

durende een overgangsperiode mogen er bepaalde beper-

kingen worden gesteld aan het vrije verkeer van werkenden 

van, naar en tussen deze lidstaten. Deze restricties betreffen 

uitsluitend het vrije verkeer van personen die in een andere 

lidstaat willen gaan werken en kunnen van lidstaat tot lid-

staat veranderen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen 

we u naar de afdeling Vrij Verkeer van EURES.

Voor informatie en vragen over werken in Europa kan je 

terecht bij de EURES-diensten van de VDAB (www.eures.

europa.eu) of bij de Europa Direct Centra (europa.eu.int/eu-

ropedirect). Bij EURES (het netwerk van Europese Diensten 

voor Arbeidsbemiddeling) kan je contact opnemen met lo-

kale consulenten (zie adresbijlage)

Nog enkele websites: 

Werken in een ander land van de EU (Europese Unie) (lan-

denlijst zie p. 49): 

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/nl/citizens/ •	

index.html

Vrij verkeer van werknemers (Europese Unie):

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/ •	

working/free-circulation/index_nl.html

http://europa.eu/youth•	  het Europese jeugdportaal, 

onderdeel werken

http://users.pandora.be/euroguidance•	  is het netwerk 

van Nationale Steunpunten voor Loopbaanbegelei-

ding. Op deze website vind je informatie over de mo-

gelijkheden van onderwijs en werk in Europa, hoofdza-

kelijk ten behoeve van loopbaanbegeleiders.

op •	 www.europa.eu.int/eures/ op de pagina ‘links’ 

staan o.a. de onderdelen ‘ Informatiediensten voor af-

gestudeerden’ en’ Internationale organisaties’ en ook 

heel wat info i.v.m. jobs bij het deel ‘Banen voor afge-

studeerden’.
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www.kamiel.info

Let er ook op dat je tijdens je buitenlands verblijf in orde 
blijft met je sociale zekerheid in België. Wat als je in je 

wachttijd zit of een werkloosheidsuitkering hebt? En mis-
schien heb je ook een bijkomende reisverzekering nodig. 

Voor meer informatie kijk je best op www.kamiel.info
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3. beursprogramma’s
Prins Albertfonds:  www.princealbertfund.be 

Jaarlijks worden door het Prins Albertfonds op basis van inschrijvings-

dossiers (tot begin januari), profiel en ambitie een twintigtal young pro-

fessionals geselecteerd die door middel van de toegekende beurs de 

kans krijgen om bij een Belgisch bedrijf één jaar werkervaring op te doen 

buiten West-Europa (China, Indië of andere landen). Doelgroep zijn uni-

versitairen (of gelijkwaardig) onder de 30 jaar. 

Rotary International

Via de ‘Group Study Exchange’ van de Rotary International kunnen 

groepen van 4 tot 6 die aan het begin van hun loopbaan staan 4 tot 6 

maanden in het buitenland verblijven om te zien hoe hun beroep daar 

wordt uitgeoefend en er de economie en het dagelijkse leven te leren 

kennen. Info en deelnamevoorwaarden op www.rotary.belux.org/nl/

publieke-ruimte/deelnemen/gse.shtml. Transportkosten worden gedekt 

door Rotary en logies in het gastland wordt voorzien.

4. op eigen houtje
Hoe vind je op eigen houtje een job in het buitenland? Je zal hieron-

der merken dat het niet zo moeilijk is om vacatures te vinden. Maar bij 

sollicitaties voor een buitenlandse job komt er soms wat meer kijken. 

Daarom vind je hieronder ook aanspreekpunten en infobronnen die 

naast vacatures vooral ook algemene info over solliciteren en werken in 

het buitenland kunnen geven. 

Een job in het buitenland zoek je meestal zelf. Het onderdeel ‘op eigen 

houtje’ is dan ook vrij uitgebreid. Een overzichtje van de inhoud:

Al bij al is het ‘kant-en-klare’ aanbod van deze bemiddelingsorganisaties 

niet echt groot als je de gehele arbeidsmarkt bekijkt. Betaalde jobs over 

de grens ga je meestal zelf zoeken. Zie “op eigen houtje”.

Als je op het internet surft, zal je merken dat er wereldwijd organisaties, 

programma’s en netwerken zijn die een bemiddeling aanbieden. 

In Vlaanderen kan je (meestal vanaf 18 jaar) terecht bij de volgende or-

ganisaties: 

WEP: www.wep.org

Met “Jobs & Travel” van WEP (en met een Working-holiday visum) kan 

je in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada werken en reizen voor een 

periode van 1 tot 12 maanden (je kiest de periode van je verblijf). Je 

kan ook kiezen om een aantal maanden te vertrekken en vervolgens te 

verlengen als je het wenst. Je werkt ter plaatse om je reis te financieren.  

Daarnaast biedt WEP ook de mogelijkheid voor een werkervaring in de 

Verenigde Staten, Frankrijk, IJsland of Spanje. 

Languages & Travel: www.langtra.com

Toerisme en horecajobs in Ierland (met of zonder taalcursussen Engels) 

of via een working-holiday-visum in Australië, Canada of Nieuw-Zeeland 

voor seizoensarbeid, horeca of boerderijwerk en andere. Voor 18 tot 30 

jarigen.  

Easy Languages: www.easylanguages.com

Easy Languages biedt ‘Werk en Reizen in de Verenigde Staten’ en ‘Stu-

die, werk en reizen in Perth, Australië’ aan.

Council on International Educational Exchange : www.ciee.org/wat

Organisatie voor werken in de Verenigde Staten.

Taalorganisaties

Taalorganisaties hebben vaak jobaanbiedingen voor de organisatie van 

hun taalkampen of stages in het buitenland: koks, animatoren, bege-

leiding, enzovoort. De lijst met organisaties vind je in het hoofdstuk 

‘taalbad’ p. 40.

Als niet het geld maar wel de (werk)ervaring belangrijk is, kan je zeker 

een meer uitgebreid aanbod van organisaties terugvinden in het hoofd-

stuk ‘vrijwilligerwerk’ p. 5 en ‘stages’ p. 19.

www.kamiel.info

Wist je dat je zelfs drie maanden mét behoud van werk-
loosheidsuitkering in een ander EER-land naar een job kan 

zoeken? Op www.kamiel.info lees je er meer over.
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Grote portaalsites geven een algemeen overzicht van vacatures per land, 

en soms ook per bepaalde doelgroep of specifieke beroepen. Gewoon 

om je een idee te geven van de variëteit, geven we een aantal voorbeel-

den van goed uitgeruste jobsites:

Europees
www.eures.europa.eu:•	  onderdeel ‘werkzoekenden’ bevat  uitgebrei-

de jobdatabank en je kan je CV ook online plaatsen

www.eurograduate.com (klik op Careers Database), •	

 www.stepstone.com, www.eurojobs.com, www.jobat.be

www.eurosummerjobs.com•	  bevat links naar heel wat jobsites van 

Europese landen en een link naar de EURES job-search en de “jon-

geren netwerk databank” .

Op de site van EUROGUIDANCE kan je heel wat nuttige informatie •	

vinden over een werkervaring in het buitenland: 

 http://users.pandora.be/euroguidance/weindex.html

http://iwork.iagora.com•	

www.europe.hobsons.com•	

http://cvointernational.com•	

en wereldwijd
www.rileyguide.com/internat.html•	

www.jobsabroad.com•	

www.monster.be•	

www.megajobs.be•	

www.overseasjobs.com•	

www.anyworkanywhere.com•	

http://jobs.justlanded.com/nl•	

www.viw.be/joblinks.htm :•	  joblinkspagina van Vlamingen in de wereld

Meer websites vind je bij ‘zoeken naar specifieke jobs’ en bij ‘specifieke 

websites voor seizoens- of vakantiejobs’ p. 30.  

 
andere nuttige URLs

Amerikaans online magazine over werken en studeren in het bui-•	

tenland: in de rubriek ‘Work Abroad Resources’ vind je heel wat 

verwijzingen naar websites, organisaties en publicaties, naar vrij-

willigerswerk en betaalde jobs.

www.transitionsabroad.com•	

www.transitionsabroad.com/listings/work/index.shtml•	

www.transitionsabroad.com/listings/work/careers/index.shtml•	

4.1.2 gedrukte publicaties 

Voor gespecialiseerde jobs in het buitenland kan je uiteraard nog steeds 

de internationale kranten, advertentiebladen of vaktijdschriften raadple-

gen. Je vindt ze in de grotere bibliotheken, op het internet en bij de 

EURES-diensten (zie adresbijlage).

Bovendien zijn er uitgevers die jaarlijks een aantal internationale jobgid-

sen publiceren met massa’s werkinformatie en vacatures over heel de 

wereld. Ze zijn voornamelijk via het internet te bestellen. Soms vind je 

ze ook in de betere boekhandel of kan je ze nalezen in de bibliotheek van 

Wegwijzer vzw  (www.wegwijzer.be) of andere (reis)bibliotheken.

Enkele voorbeelden van gidsen (te koop op www.amazon.com)

“Summer Jobs Worldwide 2008 (Summer Jobs Abroad)”  (David •	

Woodworth and Victoria Pybus) (2008)

“The Back Door Guide to Short-Term Job Adventures: Internships, •	

Summer Jobs, Seasonal Work, Volunteer Vacations, and Transiti-

ons Abroad” (Michael Landes)  (2005)

“Directory of Jobs and careers abroad” (2007)•	

een belangrijk aanspreekpunt zijn de EURES-diensten op p. 28.•	

We gaan op zoek via het internet en via gedrukte publicaties p.28. •	

Ook netwerken van Vlamingen en Vlaamse bedrijven kunnen een •	

startpunt vormen in je zoektocht p. 29 .

Een andere mogelijkheid is om ter plaatse naar werk te zoeken p. •	

29.

Tenslotte worden enkele specifieke jobs of sectoren apart behan-•	

deld met telkens nuttige doorverwijzingen, dit is zo voor:

» Vakantiejobs p. 30.

» Werken in Toerisme en horeca p. 30.

» Boerderij, fruitpluk en ander ‘groen’ werk p. 31.

» Werken als leerkracht in het buitenland p. 31.

» Gezondheidswerkers, medisch personeel p. 32.

» Werken in een Europese instelling/internationale organisatie 

p. 32.

onzetips
Zeker als je binnen Europa een job zoekt, is de Eures-consu-

lent in jouw regio (zie adressenbijlage) een zeer goed aan-

spreekpunt. Je vindt er niet alleen een vacature-databank 

met jobs in heel Europa. De Eures-consulent geeft je boven-

dien alle info en advies over solliciteren, vacatures zoeken, 

woon-, leef- en werkomstandigheden in Europa en zaken als 

mutualiteit, belastingen, arbeidsvoorwaarden enzovoort.

En de EURES-diensten van de VDAB organiseren soms job-

beurzen en rechtstreekse selectiedagen voor zomerjobs in

de toeristische sector, seizoensarbeid e.d. (www.vdab.be/

agenda).

De volledige lijst van -diensten in Vlaanderen vind je terug 

in onze adresbijlage. Maak wel altijd eerst een afspraak (kan 

ook gewoon via het VDAB loket) zodat ze de nodige tijd 

voor je kunnen vrijmaken.

De EURES-website europa.eu.int/eures biedt ruim 10.000 

werkaanbiedingen in heel Europa waarin je kan zoeken per 

land of per sector. En je vindt er ook info over de leef- en 

werkomstandigheden in 28 Europese landen. Op de web-

site kan je ook je CV achterlaten in een CV-databank.

In de rubriek ‘leven en werken’ kan je per land info opzoe-

ken over een baan vinden,verhuizen, arbeidsomstandighe-

den, levensomstandigheden enz.

4.1. Informatiebronnen

4.1.1 Internationale jobsites

Op het internet zijn er internationale jobsites in alle maten en gewich-

ten. Vele sites verspreiden vacatures waarbij je rechtstreeks contact kan 

opnemen of zelfs online kan solliciteren. Maar er zijn evengoed sites 

waar je je CV achterlaat waar werkgevers het zelf kunnen oppikken.

De internationale pagina’s van de VDAB bieden je alvast een goede start 

om een schat aan informatie en vacatures te vinden. Surf even naar: 

www.vdab.be/internationaal. Je vindt er de lijst met de publieke arbeids-

bureaus van alle EER-landen, zeg maar de buitenlandse VDAB’s en je 

kan er zoeken naar internationale jobs. 
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Ook op www.millenniumreiziger.be staat een databank met reisversla-

gen van mensen die in het buitenland zijn gaan werken.

4.3 werk zoeken ter plaatse

Als je van plan bent om in een bepaald land te gaan werken, raden we je 

aan om hier al voorbereidingen te treffen en zo mogelijk hier ook al va-

catures op te speuren. Eens ter plaatse kan je natuurlijk gebruik maken 

van de lokale manieren om een job te vinden.

Binnen Europa kan je je inschrijven bij de plaatselijke tewerkstellings-

dienst net zoals je dat hier in Vlaanderen bij de VDAB doet. Deze ar-

beidsbemiddelingsbureaus (zoals VDAB in Vlaanderen) zijn verplicht 

je dezelfde hulp te bieden als aan hun eigen inwoners. Een lijst van 

Europese publieke tewerkstellingsdiensten staat op www.vdab.be/inter-

nationaal/pes.shtml Verder kan je gebruik maken van de gebruikelijke 

interimkantoren, lokale jobsites en kranten.

 

Heel af en toe komen er ook gerichte vacatures voor Belgen toe op het-

Belgische consulaat of ambassade, vaak van Belgische organisaties of 

bedrijven die in dat land een vestiging hebben. Adressen ambassades 

op www.diplomatie.be. Op www.diplomatie.be/nl/jobs/vacancies.asp 

staat een vacaturelink en een link naar “Jobs bij internationale organi-

saties”.

En tot slot kan je natuurlijk zelf her en der gaan aankloppen en spontaan 

solliciteren. Als men toevallig personeel kan gebruike en jij bent bereid 

jezelf ‘op proef ’ aan te bieden, wil dat wel eens lukken. Zeker als je je 

talenkennis en beroepservaring kan aantonen.

4.4 zoeken naar specifieke jobs

Voor veel beroepsgroepen bestaan er specifieke circuits om aan werk te 

geraken. We kunnen ze niet allemaal belichten. Maar we geven je enkele 

algemene tips en een aantal voorbeelden. 

Op de meeste internationale •	 jobsites kan je in de zoekfunctie vol-

gens land, maar dikwijls ook volgens beroepsgroep zoeken. 

Ga eerst in eigen land eens aankloppen bij •	 federaties en koepel-

organisaties van de sector waarin je wil werken of check de on-

derwijsinstellingen die opleidingen voorzien voor dat specifieke 

beroep. Zij hebben meestal internationale partners en krijgen vaak 

als eerste buitenlandse vacatures in hun vakgebied.

Klop eens aan bij •	 Belgische bedrijven met buitenlandse vestigin-

gen. Misschien kan je via die weg een spontane sollicitatie doen. 

de reeks: “Living and Working in...” per land: Groot-Britannië, Italië,… •	

de reeks: ”Working in …” Ski-resorts/ on Cruiseships/ in Tourism/ •	

with Animals

4.2 netwerken van Vlamingen/ Vlaamse bedrijven

Vlamingen in de wereld

Het meest uitgebreide netwerk en trefpunt van internationaal actieve 

Vlamingen vind je bij de organisatie ‘Vlamingen in de wereld’. Op hun 

website www.viw.be staan de contacten van de officiële viw-vertegen-

woordigers. Je kan er ook naar vacatures surfen (www.viw.be/joblinks.

htm), enzovoort.

Ze organiseren infoavonden omtrent emigratie naar bepaalde landen o.a. 

Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten en dienstver-

lening aan kandidaat-emigranten mits toetreding tot hun vereniging.

Belgische bedrijven

Er bestaat nog geen databank van alle Belgische bedrijven met vestigin-

gen wereldwijd. Maar sommige ambassades hebben wel een lijst met 

Vlaamse bedrijven in het land waar ze gevestigd zijn. 

Onze Belgische ambassade in de Verenigde Staten bijvoorbeeld biedt 

op haar website een overzicht van Belgische bedrijven in dat land:  

www.diplobel.us/TradeInvestment/CorporateDirectory/companyform.asp.

 

Ook ‘Flanders Investment & Trade’ (www.flandersinvestmentandtrade.

be) of ‘Vlamingen in de wereld’ kunnen je misschien helpen Belgische 

ondernemingen in een specifiek land op te speuren. 

Belgische expats

Via de ledenlijst van ‘De webring van de Belgische expats sites’ op  

www.belgexpat.net, vind je een groot aanbod van expats sites en kan je 

contact zoeken met Belgen die in jouw favoriete land een leven hebben 

uitgebouwd. 

Logeren bij belgen

Op www.logerenbijbelgen.net kun je informatie terugvinden over Belgen 

die uitgeweken zijn naar het buitenland en daar een chambre d’hôtes, 

charmehotel of een bed&breakfast openhouden.

Wegwijzer

In de databank van’ reisverslagen’ bij www.wegwijzer.be, vind je per-

soonlijke verslagen (kies de categorie ‘betaald werk’ bijv.). Die kunnen je 

misschien extra tips en contactadressen opleveren. 

Senne, 19 jaar * chef restaurant in Zwitserland

Al vanaf zijn 12de speelde Senne met de idee om in het buitenland te 

werken. Na zijn horecaopleiding werkte hij 10 dagen als vrijwilliger in 

een Zwitsers hotel. Het viel zo goed mee dat hij er nadien spontaan ging 

solliciteren en aan de slag mocht.

“Ik werkte deze winter meer dan 3 maanden als chef-restaurant in een 

hotel in Zwitserland. Het werk is tof, net als de vrije tijd daar, ik sport 

er ook geregeld. Intussen heb ik ook al veel mensenkennis opgedaan. 

Ik zie het wel zitten om er voor langere periode te werken. Binnenkort 

vertrek ik trouwens al opnieuw om er voor het zomerseizoen weer enkele 

maanden te gaan werken.

Behalve mijn opleiding was het vooral de motivatie die maakte dat ze 

mij in dienst namen. Soms mis je het thuisfront wel eens, maar de nega-

tieve puntjes wegen helemaal niet op tegen al het goede! Bovendien heb 

je bij elke job mindere kantjes.”

‘Intussen heb ik ook 
veel mensenkennis opgedaan‚ 
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sportinitiaties, spel- en showavonden, dans en muzikale optredens, 

workshops, enzovoort. 

Als host of hostess, ook wel tourleader of reisbegeleider genoemd, 

sta je in voor de ontvangst van de gasten. Je bent hun aanspreekpunt 

tijdens heel hun verblijf. Je zorgt voor een goede groepssfeer, pro-

moot het aanbod van commerciële activiteiten, gidst bij uitstappen, 

enzovoort. 

De twee grootste touroperators in Vlaanderen organiseren 

zelf jaarlijks selecties en aanwervingen: de TUI- groep (waar-

onder Jetair, Sunjets, enz.) en Thomas Cook/ Neckermann 

zijn goed voor jobs in meer dan 70 vakantiegebieden. Adres-

sen van andere touroperators vind je via de Gouden Gids.  

Zo kan je bij Jetair aan de slag als kinderanimator (studentenjobs) of 

als host/hostess, en dit in de vakantiebestemmingen van Jetair. 

Zie ook  www.jetaircareer.be en http://tcbinfothomascook.rack66.

com/nl/general/jobsBuitenland.htm

Er zijn ook heel wat grote hotelketens die mensen zoeken om aller-

lei vacatures op te vullen. Een aantal van hen, voornamelijk uit het 

Middellands Zeegebied, komen zelf naar Vlaanderen en houden hier 

info- en selectiedagen in samenwerking met de EURES-diensten van 

de VDAB. 

In de gids ‘Working in Tourism’ staan een massa lange- en korte ter-

mijn jobs in de toeristische industrie per land en een lijst van 300 

plaatsingsbureaus over heel de wereld. 

Bestellen kan via www.amazon.com.

Vacatures in de horeca vind je vooral via internet of ter plaatse. In 

Vlaanderen bestaat er nog geen interim- of personeelsdaviesbureau 

specifiek rond internationale werkaanbiedingen voor toerisme en 

horeca.  Enkele voorbeelden van specifieke jobsites voor horeca en 

toerisme: 

www.recrajob.com•	  vacatures voor animator, horecamedewerker 

of receptionist,…

www.eurohoteljobs.com•	  vacatures in hotels over heel Europa 

www.gastrojobs.com•	  jobs in het hotelwezen, de gastronomie en 

het toerisme 

www.hoteljobs.com•	  site met jobs in de hotelsector met wereld-

wijde links

www.catererglobal.com•	  werken in hotel en horeca per beroep 

en per werelddeel 

www.holidayresortjobs.co.uk•	  voor jobs wereldwijd in avontuur, 

watersport, reisindustrie,

www.traveljobsearch.com•	  toerismejobs wereldwijd

www.catererglobal.com•	  jobs in hotels over de hele wereld

Bekijk ook de sites bij seizoenswerk op p. 31. 

Reismicrobe heeft een online dossier op •	 www.reismicrobe.be on-

der ‘naar het buitenland maar niet met vakantie’ onderdeel ‘een 

job in het buitenland’ staat de rubriek ‘Een job in het toerisme’. 

Je vindt in bovenstaand dossier o.a. ook informatie over •	 werken 

op cruiseschepen. Vacatures op die mastodonten vind je onder 

andere op www.cruisejobsfinder.com, www.celebritycruises.

com, www.werkenopeencruiseschip.nl, www.cruiselinesjobs.

com, www.cruisejobsonline.nl, www.info-cruise.nl.

Er zijn ook NGO’s  en andere •	 organisaties met vacatures in het 

buitenland. Enkele urls:

> Bij Coprogram (Vlaamse federatie van NGO’s voor ontwik-

kelingssamenwerking) kan je een lijst van NGO’s die er lid 

Soms is het ook interessant om door een Belgische firma zelf uit-

gestuurd te worden naar een ander land; je hebt dan een referentie 

en je kan veelal ook je (Belgische) sociale rechten behouden.

Over •	 seizoensarbeid in Europa is op www.vdab.be/internationaal/

seizoensarbeid.shtml de nodige informatie te vinden. In het sche-

ma op www.vdab.be/internationaal/seizoensschema.shtml vind je 

gemakkelijk terug waar en wanneer je wat kan doen als seizoens-

werker.en je kan er doorklikken naar andere sites en vacatures. Het 

gaat vooral over jobs in toerisme en landbouw. Meer info krijg je 

via de VDAB en hun EURES-diensten (zie adresbijlage).

4.4. specifieke websites voor seizoenswerk en vakantiejobs

De Europese Jongerensite biedt onder de rubriek werken/vakantiejobs 

een lijst met vacaturesites. Surf naar: www.europa.eu.int/youth 

Uiteraard zijn er wereldwijd nog meer jobsites op het internet te vinden 

die zich specifiek richten op vakantie- en ander tijdelijk werk. Je zoekt 

best met de woorden: ‘summer jobs’, ‘holiday jobs’ of ‘season jobs’. 

Enkele voorbeelden:

http://summerjobs.com:•	  vakantie- en tijdelijke jobs in zomerkam-

pen, resorts, en parken etc. wereldwijd 

www.anyworkanywhere.com:•	  internationale site met o.a. seizoens-

werk of zomerwerk 

www.resortjobs.com:•	  vacatures in skigebieden, parken, hotels, re-

creatie, ...

www.overseasjobs.com:•	  internationale jobsite, zoeken op tref-

woord of locatie

www.jobmonkey.com:•	  o.a. jobs op cruise schepen, nationale par-

ken, casinos, sport en meer

www.seasonworkers.com:•	  site met seizoenswerk in verschillende 

landen

www.seasonal-jobs.com:•	  voor seizoensjobs in ski resorts, chalets, 

catering, vrije tijd, toerisme en meer 

contacteer parken zoals bijv. Disneyland: •	 www.disneylandparis-

casting.com

Dichter bij huis heb je ook Nederlandstalige sites met tijdelijke (vakan-

tie)jobs over de grens, maar het aanbod is meestal beperkter: 

‘Springplank-naar-een-job’ biedt een dienstverlening die specifiek •	

gericht is op stages en studentenjobs. Op de vacaturedatabank kan 

je studentenjobs opsnorren per land en beroep. Er is ook een info-

lijn, een forum en je kan een maandelijkse nieuwsbrief ontvangen. 

Surf naar www.jobstoday.be. 

www.vdab.be/campus•	 : campus is een nieuwe deelsite van de 

VDAB-site gericht op jobstudenten. Bij ingeven van de zoektermen 

kan je ook kiezen voor Europese of andere landen.

enkele sites van onze noorderburen: •	 www.recrajob.com, www. 

vakantiejobs.nl

Bekijk bij het zoeken naar een vakantiejob ook eens de mogelijkheden 

bij ‘werken in toerisme en horeca’ en ‘boerderij, fruitpluk en ander groen 

werk’ p. 30-31.

4.4.2 werken in Toerisme en horeca

De toeristische sector zoekt jaarlijks animatoren, hosts(essen) en reis-

begeleiders. Vooral voor de job van animator zoeken touroperators en 

hotels jonge, sportieve en sociale mensen met een goede talenkennis. 

De job van animator gaat over kinderopvang, animatie, organiseren van 
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zijn vinden: www.coprogram.be 

> Op www.11.be kan je via de link ‘organisaties’ een lijst van 

Noord-Zuid organisaties vinden met telkens info en soms ook 

jobs.

> Bij het BTC (Belgisch Technische Coöperatie), zie www.btcctb.

org, hoort ook het VDOS (Vrijwillige Dienst bij de Ontwikke-

lingssamenwerking) . Zij geven jongeren de kans een éérste 

werkervaring op te doen in de ontwikkelingssamenwerking. 

Vaak is zo’n eerste ervaring een voorwaarde om elders aan de 

slag te kunnen.

Wie ook op zoek is naar vrijwilligerswerk verwijzen we naar ‘vrij-

willigerswerk’ p. 5 en ‘naar het Zuiden’ p. 19.

4.4.3 boerderij, fruitpluk en ander ‘groen’ werk

Je hebt tal van mogelijkheden om in het buitenland te werken in de land-

bouw. Zeker in bepaalde piekperioden. Voel je je geroepen om Noorse 

schapen te verzorgen, Engelse sla te kweken of fruit te plukken in Portu-

gal? Er is genoeg te doen. Je kan in de eerste plaats steeds op goed geluk 

zelf bij een boer gaan aankloppen. Voor wie het graag gestructureerd 

aanpakt, enkele tips: 

De •	 Franse druivenpluk (in september). Volgens een jaren-

lange traditie gebruikt de wijnbouwer de hulp van studenten 

om druiven te plukken, manden te dragen of te legen, en-

zovoort. Je wordt voor je werk betaald, maar vaak wordt een 

deel van je vergoeding ingehouden voor kost en inwoon.  

In Vlaanderen is er nog geen organisatie die specifiek jobs voor 

de Franse druivenpluk bemiddelt. Je kan hiervoor wel bij het 

Nederlandse Appellation contrôlée terecht: je krijgt een loon, 

kost en inwoon. De groepen bestaan uit plukkers van 18 tot 

50 jaar van over de hele wereld, info op www.apcon.nl. Of con-

tacteer het jongereninfopunt van Frankrijk:  CIDJ (Centre 

d’Information et de Documentation Jeunesse) op www.cidj.com 

Start je zoektocht op tijd, best voor de maand mei, want dan begin-

nen de boeren al aan de recrutering. Je kan misschien ook terecht 

bij één van de Belgische wijnbouwers die in Frankrijk actief zijn. 

Voor ander boerderijwerk en fruitpluk in Europa vind je een over-•	

zicht van mogelijkheden in het schema van EURES op www.vdab.

be/internationaal/seizoensschema.shtml 

Een andere favoriete bestemming voor •	 boerderijwerk en fruitpluk 

is Australië. Dit kan in het kader van een ‘Working Holiday Visum’. 

(zie ook p. 26)  Met dat visum kan je je reis legaal met dit soort 

werk combineren. Want als er een loon wordt uitbetaald, mag je 

met een toeristenvisum niet wettelijk aan de slag. Voor betaald 

seizoenswerk vind je meer info op de website van de Australische 

overheid: www.jobsearch.gov.au/harvesttrail 

Fruit plukken kan ook in •	 Nieuw-Zeeland met een Working Holiday 

Visum. Meer info over dit visum en werkaanbiedingen vind je bij 

“werken buiten Europa” op p. 26. 

Ook de Federatie van •	 Kinder-, Jeugd en Gezinsboerderijen heeft in-

teressante adressen van buitenlandse collega’s die je kan contac-

teren.  Hun site is www.stadsboerderijen.be De europese federatie 

is European Federation of City Farms (www.cityfarms.org).

WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms)•	  is een 

organisatie met een lijst van bio-boerderijen, kleine bedrijven en 

tuiniers die op bepaalde ogenblikken vrijwilligers verwelkomen. Ze 

is actief in meer dan 30 landen verspreid over de wereld. Meer info 

op www.wwoof.org

Reismicrobe•	  heeft een online dossier op www.reismicrobe.be onder 

‘naar het buitenland maar niet met vakantie’ onderdeel ‘een job in 

het buitenland’ staan de rubrieken ‘ Seizoenswerk in de landbouw’, 

‘ Seizoenswerk buiten de landbouw’.

Tot slot zijn er nog de jobgidsen zoals ‘Work your way around the world’ 

(zie bij ‘gedrukte publicaties’ p. 28) en heel wat internationale jobsites 

met boerderijwerk. Enkele voorbeelden:

www.pickingjobs.com:•	  fruitpluk en ander seizoenswerk, wereld-

wijd 

www.transitionsabroad.com/listings/work/shortterm/farm_jobs_•	

agriculture.shtml

Kijk zeker ook eens bij het hoofdstuk ‘vrijwilligerswerk’ p. 5. Je vindt er 

nogal wat organisaties en websites met een aanbod van vrijwilligerspro-

jecten die actief zijn in de ecologische sector.

 
4.4.4 werken als leerkracht in het buitenland
Als je op een internetzoeker de woordjes “teach abroad” intypt, krijg je 

een idee van de wereldwijde netwerken, programma’s en vacatures die 

er op dit terrein bestaan. Via de website van CIE (Center for international 

education van de University of California) bijvoorbeeld vind je een hoop 

links om lerarenvacatures in het buitenland op te sporen: www.cie.uci.

edu/prospective/iopother/teach.shtml

Enkele andere voorbeelden van portaalsites:

http://teach.studyabroad.com•	

www.tesjobs.co.uk•	

www.search-associates.com•	

www.transitionsabroad.com•	

www.teachabroad.com•	

Andere handige links: 

www.teacherswithoutborders.org/html/opportunities.html

Als je Engels of een andere taalles wil geven zal je op het internet snel de 

codewoorden (T)EFL (Teaching English as a Foreign Language) of ESL 

(English as a Second Language) terugvinden.  Soms heb je een bepaalde 

kwalificatie nodig, soms niet.

Enkele sites: 

www.eflweb.com, www.eslcafe.com•	

www.europa-pages.com/jobs•	

www.transitionsabroad.com/listings/work/esl/index.shtml•	

Voor taalleerkrachten of studenten in die richting, geeft het EU pro-

gramma COMENIUS mogelijkheden met een beurs les te geven over de 

grens: zie hoofdstuk ‘Stages’ p. 35. 

Meer over mogelijkheden om taalleraar/animator te worden: zie hoofd-

stuk ‘Een taalbad’ p. 40.

Lesgeven in de Verenigde Staten kan je ook via Commission for Educa-

tional Exchange between USA, Belgium and Luxemburg. Bezoek de site 

op www.fulbright.be, klik op “Fulbright scholarships” voor meer info.

In Vlaanderen hebben we geen bemiddelingsorganisaties gevonden met 

een specifiek programma gericht op lesgeven in het buitenland. Daarom 

vermelden we de Nederlandse organisatie: Projects Abroad. Zij hebben 

specifieke vrijwilligersprojecten waarbij je Engels of andere vakken kan ge-

ven in 23 landen verspreid over de hele wereld: www.projects-abroad.nl.
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4.4.6 werken in een Europese instelling of internationale organisatie

In de Europese instellingen hebben ze mensen nodig met verschil-

lende vaardigheden. Zowel masters, bachelors als mensen zonder 

hoger diploma kunnen er aan de slag. De enige vereiste is dat je 

twee EU-talen kent (Nederlands en een andere Europese taal).  

Voor jobs in een Europese instelling, kan je terecht op deze sites: 

jobs.euractiv.com en www.eurobrussels.com en jobs.euractiv.com lijst 

met jobs en stages in Europese instellingen en organisaties

europa.eu/epso jobs in Europese instellingen

Op europa.eu/geninfo/info/guide/index_nl.htm vind je algemene info 

over de aanwerving en personeelsselectie als je wil werken in de EU.

Ben je eerder op zoek naar een job in een internationale organi-

satie (denk dan bijvoorbeeld aan de Verenigde Naties, de Wereldg-

ezondheidsorganisatie of de Internationale Arbeidsorganisatie 

en vele andere), dan kan je terecht op de website van de dienst 

Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be/nl/jobs/intorgjobs.asp  

Eerst even proeven en ervaring opdoen? Je kunt ook stage lopen in een 

Europese instelling of organisatie. Kijk voor info en vacatures in het 

hoofdstuk “stages in het buitenland” p. 33.

5. andere belangrijke info
5.1 taalkennis & werkervaring
Zowel de taalkennis als beroepservaring zijn nog steeds de cruciale pun-

ten. Als je zonder referenties en met beperkte kennis van het Spaans in 

de hotelsector in Spanje gaat solliciteren bijvoorbeeld dan mag je met 

een plaatsje ergens achteraan in de keuken al tevreden zijn. Niet voor 

niets hebben nogal wat jobsites links naar taaltestprogramma’s. 

Enkele sites met taaltesten om je niveau na te gaan zijn terug te vinden 

in het hoofdstuk ‘taalbad’ p. 37.

5. 2 werkervaringen op je CV
Het is altijd goed om na afloop een getuigschrift of attest van je tewerk-

stelling te vragen (bijv. een E-301-formulier). Dat kan erg nuttig zijn bij 

het solliciteren naar een volgende baan en heb je nodig bij de aanvraag 

voor werkloosheidsuitkering. Je vraagt dit aan de werkgever of aan de 

bemiddelingsorganisatie (als je via die weg vertrokken bent) of de plaat-

selijke tewerkstellingsdienst.

5.3 de Europass 
Europass helpt je om je buitenlandse ervaring (studie, stage,…) zicht-

baar te maken. Zo kan je jouw vaardigheden en competenties duidelijk 

en gemakkelijk uitleggen in Europa (Europese Unie, EVA/EER en kan-

didaat-landen) (landenlijsten zie p. 49).  Het is een hulpmiddel waar-

mee je gemakkelijker in een ander Europees land kan leren of werken 

of studeren.

Die Europese ervaring betekent een extra troef wanneer je solliciteert of 

een (nieuwe) studie wil aanvatten. Je kan Europass gebruiken wanneer 

je solliciteert, om je loopbaan uit te bouwen of bij het zoeken naar een 

studie of opleiding. Je kan dat zowel hier in Vlaanderen als in een ander 

land van de Europese Unie doen. 

Europass is een verzamelmap waarin je vijf documenten (Europass-CV, 

Europass-taalpaspoort, Europass-Mobiliteit, Europass-Diplomasupple-

ment en Europass-Certificaatsupplement) kan bewaren. De vijf docu-

menten tonen duidelijk wie je bent, waar en wat je hebt geleerd, wat je 

kan en ook in welk Europees land je al hebt gewerkt of gestudeerd. De 

Europass-verzamelmap bestaat in een elektronische en gedrukte vorm: 

www.europass-vlaanderen.be  of europass.cedefop.europa.eu

onzetips

De belangrijkste tip is misschien nog de internationale 

contacten van je (ex)school. Zeker hogescholen en univer-

siteiten nemen deel aan uitwisselingsprogramma’s en -net-

werken, en bouwen zo contacten op met scholen over de 

grens.

4.4.5 gezondheidswerkers, medisch personeel

Wie er de internationale vacatures op naleest, zal merken dat er heel wat 

jobs voor medisch personeel beschikbaar zijn. West-Europa en vooral 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden kampen soms met een 

structureel tekort aan medisch personeel en dus worden vacatures ook 

internationaal bekend gemaakt. 

 

Ook in het kader van ontwikkelingssamenwerking sturen tal van NGO’s 

medisch personeel naar het buitenland. Een aantal onder hen richten 

zich bijna uitsluitend op deze sector. Denk maar aan Artsen Zonder 

Grenzen (www.azg.be), Geneeskunde voor de Derde Wereld (www.g3w.

be), enzovoort.   Meer info over werken bij een NGO lees je onder het 

hoofdstuk  ‘naar het Zuiden’ p. 19.

Enkele internationale websites die vacatures voor medisch personeel 

verspreiden:

www.medicstravel.co•	 .uk is een internationale site met info en va-

catures wereldwijd

www.comphealth.com•	  de grootste jobsite voor medische jobs in 

de Verenigde Staten

www.rileyguide.com/health.html•	  hier vind je nog meer links met 

jobsites in de sector 

www.gmedical.com•	  geeft links naar medische jobs in Australië, 

Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten

www.medicaljobsonline.com•	  een hele resem medische jobs in 

Noord-Amerika

www.medicaljobs.eu.•	 com je CV achterlaten op zoek naar medische 

jobs in het Verenigd Koninkrijk (en ook Verenigde Staten, Australië 

en Nieuw Zeeland).

www.medjob.nl•	  Nederlandse vacaturebank voor gezondheidszorg 

en welzijn 

www.medischevacaturebank.nl•	  medische vacatures in Nederland 

Enkele interessante gidsen: ‘The Medic’s Guide to Work and Electives 

Around the World’ (te vinden via www.medicstravel.co.uk ) en ‘Health 

Professionals abroad’ (via www.amazon.com) .

ILEX (International Learning Exchange in Social Services) stuurt  jaarlijks 

afgestudeerde orthopedagogen en andere opvoedingsdeskundigen naar 

de Verenigde Staten met hun uitwisselingsprogramma. In de Verenigde 

Staten bestaat namelijk geen opleiding in sociale educatie. Je draait een 

jaar mee in de dagelijkse werking van een sociale instelling en deelt zo 

jouw kennis en ervaring met je Amerikaanse collega’s. Info over ILEX op 

www.ilexchange.org

Wie enkel op zoek is naar een werkervaring en niet naar een betaalde 

job kan als vrijwilliger meewerken bij Artsen Zonder Vakantie, info op  

www.azv.be.  Zijn zijn actief in Afrika.
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Je studies zitten er (bijna) op 

en je moet nog op stage. 

En waarom niet in een buiten-

landse instelling of bedrijf? 

Misschien heeft je school 

contacten. Zoniet heb je wat 

zoekwerk voor de boeg. 

Maar geen nood, we helpen je 

in dit hoofdstuk op weg. 

Ook als je al afgestudeerd 

bent, kan een buitenlandse 

stage een verrijking 

betekenen en je meer kansen 

op de arbeidsmarkt geven. 

Hoe dan ook vang je twee 

vliegen in één klap: je doet een 

unieke werkervaring op en 

geniet ondertussen van een 

nieuwe omgeving met een 

andere taal en cultuur.  

1. wat

factbox

Het onderwijsprogramma van de Europese Commissie, 

“Een Leven Lang Leren” (LLP) speelt een steeds belangrijke-

re rol in de Europese mobiliteit voor stages en beroepsoplei-

ding. Sinds 2007 zijn heel wat uitwisselingsmogelijkheden 

samengebracht onder LLP waardoor vanaf het middelbaar 

onderwijs tot en met de vaste job, jongeren van de beurs-

programma’s kunnen genieten. 

Met de programma’s Erasmus, Leonardo da Vinci, of Co-

menius kunnen studenten, jongeren in een beroepsop-

leiding en (toekomstige) leerkrachten via een beurs een 

mooie ervaring opdoen in een ander Europees land (alle 27 

lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein, 

Noorwegen en Turkije). 

In Vlaanderen wordt LLP beheerd door Epos Vlaanderen. 

Meer informatie vind je op www.epos-vlaanderen.be

In deze gids onderscheiden we twee soorten stages:

Een stage in het kader van een opleiding.

In dit geval zijn er drie partijen betrokken bij de stage: de stagiair, de 

school en de stageplaats. Deze stages worden normaalgezien ook door 

de school of instelling geëvalueerd. In principe krijg je als stagiair in het 

kader van je opleiding geen loon. 

Een werkervaring buiten het kader van een opleiding.

Een werkervaring gebeurt op eigen initiatief, los van een school of in-

stelling. Er is ook geen evaluatie door een andere instantie dan de sta-

geplaats zelf. Bij een werkervaring staat er vaak een kleine vergoeding 

tegenover. Ga je een stage aan zonder beroep te doen op enige onder-

steuning van een school, instelling of organisatie, zorg dan zeker voor 

een goed stagecontract. Neem daarin volgende elementen op:

het principe van begeleiding tijdens je stage•	

de duur van de begeleiding•	

hoe de partijen het contract kunnen opzeggen•	

de afspraken in verband met de betaling•	

2. aanbod van organisaties
Om een stage te lopen onafhankelijk van je studies of opleiding, kan je 

beroep doen op bemiddelingsorganisaties. Zij bieden je tegen betaling 

vaak een all-in pakket: ze zoeken een stageplek en een verblijfplaats voor 

jou en helpen je aan een visum.

2.1 Bemiddelingsorganisaties

Cosmolingua: www.cosmolingua.be

Cosmolingua biedt via het Work Experience Program een stageplaats 

aan in het Verenigd Koninkrijk. De voorwaarden houden onder meer in 

dat je min. 18 bent en een grondige kennis van het Engels hebt. 
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EF: www.ef.com

EF biedt stages in bedrijven aan in voornamelijk Engelstalige landen. 

De stages duren minimum 8 weken. Je kan als stagiair aan de slag na 

een praktische voorbereiding met inbegrip van taallessen. Van 17 tot 28 

jaar. 

Easy Languages: www.easylanguages.com

Easy Languages: stages en taallessen in het Verenigd Koninkrijk of Aus-

tralië van 2 tot 6 maanden. Vanaf 18 jaar. 

European Students: www.europeanstudents.be

Bedrijfsstages in het Verenigd Koninkrijk en Canada.

 

International Education: www.vzw-bachelor.be/verderstuderen/CIEE.htm

Werkervaring in de Verenigde Staten in het verlengde van je studies of 

van je reeds opgedane beroepservaring. Voor hogeschoolstudenten en 

afgestudeerden. De stage duurt 2 tot 18 maanden. 

WEP: www.wep.org

Bedrijfsstages in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-

Zeeland en Ecuador. Voor studenten hoger onderwijs, afgestudeerden 

en jonge werknemers van 18 tot 35 jaar. De stages duren van 1 tot 12 

maanden. 

YFU: www.yfu.be

YFU: Stages in bedrijven (1 – 6 maanden) of horeca (3 – 6 maanden) in 

Frankrijk. Voor jongeren van 18 tot 35 jaar. Bij stage in de horeca is je kost 

en inwoon gratis. In een bedrijf kies je uit een gastgezin of eigen accom-

modatie. De stages worden door de VDAB erkend als opleiding. 

Langtra: www.langtra.be

Stages in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada en Australië. 

China Inside Out: www.china-insideout.com

Voor Engelstalige stages in China. Vanaf drie maanden. 

het Zuiden

Organisaties met een aanbod van stages in het Zuiden vind je in het 

hoofdstuk “Naar het Zuiden” p. 19.

onzetips

Bij de Europa Direct Centra kan je terecht voor algemene 

basisinformatie over een stage in een Europees land. Meer 

informatie vind je op  http: //ec.europa.eu/europedirect/ 

index_nl.htm

Vaak wordt als stagiair wel van je verwacht dat je de taal 

een beetje beheerst. Hou daar dus ook rekening mee. Hoe 

je jouw taalniveau kan testen, lees je in het hoofdstuk “een 

Taalbad” p. 40.

Ook buiten Europa vormt een stage in het kader van je stu-

dies meestal geen probleem. Maar hou er rekening mee dat 

je buiten de EU een geschikt visum nodig hebt. Voor meer 

info hierover neem je best een kijkje in hoofdstuk “Paperas-

sen en andere praktische zaken” p. 41.

2.2 studentenorganisaties:

AIESEC: www.aiesec.be

Bedrijfsstages op het gebied van management, technologie, onderwijs 

of ontwikkelingssamenwerking in meer dan 100 landen. Voor studenten 

en afgestudeerden van universiteiten en hogescholen. De stages duren 

2 tot 12 maanden. Het bedrijf waar je stage loopt, betaalt een loon dat 

volstaat om je verblijf te bekostigen. 

ELSA: www.elsabelgium.org

Stages voor rechtenstudenten en jonge advocaten in Europa. De stages 

duren 2 weken tot 18 maanden. ELSA helpt je zoeken naar een verblijf-

plaats. Er wordt ook een onkostenvergoeding voorzien. 

Priscilla Brems * stage voor de klas in Finland
om jongeren warm te maken voor een 
engagement in het Zuiden

“Ik ben met AIESEC drie jaar geleden in contact gekomen tijdens een 

voorstelling op de Universiteit Antwerpen. Doordat ik voordien al gereisd 

had, vond ik dat ik perfect in hun profiel paste.

Via hen kon ik een stage regelen: eerst wou ik als “development trainee” 

naar Zuid-Amerika om er mee in een ontwikkelingsproject te stappen. 

Uiteindelijk is het Finland geworden waar ik bijna vier maanden voor 

klassen stond om die jongeren warm te maken om zelf mee te doen aan 

projecten in het Zuiden. Hoewel ik zelf dan niet geweest ben naar een 

exotische locatie, vind ik het wel leuk dat Finse jongeren via mij zin heb-

ben gekregen in zo’n project. Daarnaast heb ik aan de stage redelijk wat 

internationale vrienden en contacten overgehouden.” 

‘Ik heb wel wat internationale 
contacten en vrienden 
overgehouden‚ 
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Leonardo da Vinci

Met dit programma zijn twee soorten beurzen beschikbaar. Als leerling 

van het TSO en BSO of als je in leertijd bent, kan je tussen 2 en 39 weken 

een beroepsstage in het buitenland volgen. 

Ben je werknemer of werkzoekende? Dan kan je met Leonardo ook een 

stage doen in een buitenlandse onderneming gedurende 2 tot 26 weken.

Wil je weten welke Leonardo-stages mogelijk zijn binnen Europa? Neem 

dan een kijkje op www.epos-vlaanderen.be/programmas/leonardo_da_

vinci/zoekertjes.html

3.2 voor stages in een internationale instelling

Je kan een beurs krijgen van de Vlaamse Overheid voor een stage bij één 

van de multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties, de OESO 

of de Raad van Europa. Hiervoor mag je niet ouder zijn dan 30. Om te 

weten aan welke kosten juist tegemoet wordt gekomen en om de vol-

ledige lijst met organisaties te raadplegen, surf je naar www.vlaanderen.

be/internationaal/stagefinanciering.

3.3 andere beurzen

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) geeft toelagen voor 

studie- en stageverblijven in het buitenland. De verblijven moeten in het 

kader staan van een onderzoek. Tijdens dat onderzoek moet je verbon-

den zijn aan een Vlaamse universiteit. Je krijgt enkel een toelage als een 

buitenlands verblijf noodzakelijk is voor je onderzoek. Het verblijf duurt 

maximum 4 weken binnen Europa en 6 weken buiten Europa.

VLIR-UOS en het Junior Floribertfonds geven beurzen voor stages in het 

Zuiden. Meer informatie vind je onder het hoofdstuk “projecten in het 

Zuiden” p. 22.

4. op eigen houtje
Het is niet gemakkelijk om alleen een stageplaats te vinden. Dus hou 

rekening met heel wat obstakels op je weg. Hierna vind je een aantal 

tips om op zoek te gaan:

IAAS: www.iaasworld.org

International Association of Agricultural Students helpt jou een gepaste 

stageplaats te vinden via het uitwisselingsprogramma Expro. 

IAESTE: www.iaeste.be 

Stages voor master ingenieurstudenten (op dit moment enkel bij de 

VUB en UGent) in meer dan 80 landen over heel de wereld. Stages du-

ren 6 weken tot één jaar. Je verblijf wordt geregeld door IAESTE. 

De Groene Kring: www.groenekring.be

Begeleidt studenten landbouwkunde of jonge landbouwers die een bui-

tenlandse ervaring willen opdoen. Een stage duurt 3 tot 18 maanden en 

kan zowel binnen als buiten Europa plaats vinden. Voor jongeren van 

18 tot 36 jaar.  

3. beursprogramma’s
Als je nog studeert, doe je er goed aan eerst te informeren bij je eigen onder-

wijsinstelling. Misschien zijn er via je school stagebeurzen beschikbaar. 

3.1 Europese programma’s binnen het LLP 

De bedoeling van een stage is uiteraard niet dat je het grote geld gaat 

verdienen. Wel dat je praktijkervaring opdoet die van pas kan komen in 

je latere loopbaan. De beurzen die het Life Longe Learning Programme 

ter beschikking stelt, zijn bedoeld als financiële ondersteuning. Met dat 

geld worden vooral de reis- en verblijfkosten betaald.

Via de Europese Commissie kan je naargelang je opleiding een Europe-

se beurs aanvragen. Voor meer specifieke informatie spring je best eens 

binnen bij je stagecoördinator of coördinator internationale betrekkin-

gen van jouw onderwijsinstelling. Daarnaast kan je heel wat informatie 

vinden op www.epos-vlaanderen.be

Erasmus

Als je in het kader van je studies een stage wil doen in een ander Euro-

pees land. De voorwaarde is wel dat je fulltime met de stage bezig bent 

tussen 3 en 12 maanden. 

Comenius

Als (bijna) afgestudeerde leerkracht kan je met dit programma van 3 tot 

12 maanden in een buitenlandse school ervaring op doen. 
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www.cdsintl.org•	  stagelopen in de Verenigde Staten 

www.studienforum-berlin.de•	  stageplaatsen in Duitsland 

http://homepage.eircom.net/~dublinternships•	 : stageplaatsen in 

Ierland 

www.jobscampus.com•	  voornamelijk stages in Frankrijk 

www.studyinbritain.com/program•	  stages in het Verenigd Koninkrijk 

www.kapstages.com•	  stages in Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Ne-

derland en het Verenigd Koninkrijk 

www.internjobs.com•	  stages zoeken over de hele wereld 

un.org/esa/socdev/unyin/internships.htm•	  stages bij de Verenigde 

Naties en andere internationale organisaties 

jobsearch.gov.au/Jobseeker/selectoccupation.aspx•	  meer dan 2000 

stages in Australië 

www.stages.nl•	  stages in Nederland 

www.stagemotor.nl•	  stages zoeken in Nederland of elders in de wereld 

www.jobstoday.be•	  specifiek voor stages en studentenjobs.

www.europlacement.com•	  (betaalde) stages in Europa en daarbuiten

Stages in de Verenigde Staten: •	 www.americaninternship.com, 

www.ciee.org, www.aipt.org/programs

4.3 andere stagevindplaatsen 

Stages in het zuiden: Kijk bij hoofdstuk “Naar het Zuiden” p. 22. 

Kijk ook eens bij hoofdstuk “Vrijwilligerswerk” onder ‘op eigen houtje’ 

op p. 9. De tips die daar staan, kan je ook gebruiken om een stageplaats 

te zoeken. 

Op de volgende websites kan je stages vinden in internationale instellingen: 

www.interedu.com•	

www.eurobrussels.com/internships.php•	  en jobs.euractiv.com sta-

ges in Europese of internationale instellingen

europa.eu/geninfo/info/guide/index_nl.htm#trainee•	  stages aan 

de Europese instellingen

www.un.org/esa/socdev/unyin/internships.htm•	  voor stages bij de 

Verenigde Naties 

Via de •	 Europese Jongerensite europa.eu/youth 

Stages als VDAB-cursist:  als je bij de VDAB een cursus volgt, kan •	

je in bepaalde gevallen gedurende negen weken een buitenlandse 

stage lopen in de horeca- en bediendesector. 

Stages in EU-instellingen: 

http://-europa.eu/epso/working/training_en.htm •	

http://-ec.europa.eu/stages/index_en.htm•	

4.1 aanspreekpunten

Als je binnen je opleiding een stage in het buitenland kan doen, moet je 

uiteraard eerst nagaan welke mogelijkheden je eigen school biedt:

zij  kan optreden als partner (‘stagepromotor’) in het Erasmus-•	

programma

of misschien heeft ze eigen samenwerkingsakkoorden met buiten-•	

landse instellingen die de uitwisseling van stagestudenten voorzien. 

en misschien wil je school ook wel ingaan op eigen initiatie-•	

ven van studenten. Vraag in ieder geval eerst na welke program-

ma’s en contacten je school met buitenlandse organisaties of 

instellingen heeft. Meer uitleg krijg je bij de verantwoordelijke 

of dienst voor ‘internationale betrekkingen’ van je school. (zie 

beursprogramma’s hiernaast).

Ben je geen student meer of heeft je school weinig info over buitenlandse 

stages? Dan kan je terecht bij Epos Vlaanderen. ( zie adressenbijlage)

Er bestaat nog geen databank van alle Belgische bedrijven met vestigin-

gen wereldwijd. Maar sommige ambassades hebben wel een lijst met 

Vlaamse bedrijven in het land waar ze gevestigd zijn. Onze Belgische 

ambassade in de Verenigde Staten bijvoorbeeld biedt op haar website 

een overzicht van Belgische bedrijven in dat land. www.diplobel.us 

Ook ‘Flanders Investment and Trade” of ‘Vlamingen in de wereld’ kun-

nen je misschien helpen Belgische ondernemingen in een specifiek land 

op te sporen. (p.29)

De Amerikaans-Belgische Kamer van Koophandel helpt jongeren aan 

het specifieke J1-visum voor stages. Voor meer info: www.belcham.org

4.2 internet

Via het internet kan je stages over de hele wereld zoeken. Hier vind je 

alvast een aantal websites waarop je stages kan zoeken. Je kan zelf ook 

het internet afschuimen via internetzoekmotoren. Zoek dan op de term 

‘internships abroad’. 

www.monster.be•	  een jobsite waarop je ook naar stageplaatsen kan 

zoeken  

www.internabroad.com•	  stages zoeken over de hele wereld 

www.planetedu.com•	  stages zoeken over de hele wereld 

http://iwork.iagora.com•	  jobsite met zoekfunctie voor stages over 

heel de wereld 
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Hoe leer je een taal? 

Door ze te spreken natuurlijk. 

En waar kan je dat beter doen 

dan in het land waar ze 

gesproken wordt? 

Daarom zijn taalverblijven in 

het buitenland ook zo populair. 

Taalkampen of -stages, 

cursussen of gewoon een 

onderdompeling in een 

gastgezin. Organisaties bieden 

allerlei formules aan.

Jij kiest. Maar het zal 

altijd leuker en leerrijker zijn 

dan op de schoolbanken.

1. wat

Met zowat alle formules die in de andere hoofdstukken van deze gids 

beschreven staan, zal je talenkennis er flink op vooruit gaan. Maar als 

je je echt wil concentreren op het leren van een taal kan dat het best 

met een puur taalverblijf. Daarvoor kan je terecht bij één van de vele 

Vlaamse organisaties met een aanbod in het buitenland. Je hebt de 

keuze uit heel wat verschillende formules: een taalbad met of zonder 

cursus in een internationale groep of in een gastgezin. In combina-

tie met een vrijetijdsprogramma, sport of liever met cultuur? Noem 

maar op. Het kan allemaal. 

Je keuze kan afhangen van je basiskennis van de vreemde taal: voor 

een absolute beginner is een cursus met de nodige theorie aangewe-

zen. En als je de taal al een beetje beheerst, zal je snel vooruitgang 

boeken tijdens een verblijf in eengastgezin. Of je kan kiezen voor een 

gezelschap waar niemand Nederlands verstaat. Zo kom je niet in de 

verleiding om terug te vallen op je moedertaal.

2. aanbod van organisaties
Op de volgende bladzijde vind je een tabel met een aantal Vlaamse 

taalorganisaties die taalstages organiseren in het buitenland. We  zet-

ten daarin de belangrijkste elementen van hun programma’s op een 

rijtje:   

De naam van de organisatie   •	

De verschillende talen waarvoor de organisatie een aanbod •	

heeft   

Een greep uit de landen waar de taalstages doorgaan •	

Voor welke leeftijdscategorie men de taalstage aanbiedt•	

De gemiddelde duur van een taalstage (korter of langer dan 3 •	

maanden)   

Het soort verblijf tijdens de taalstage   •	

Zo zie je in één oogopslag een overzicht van de mogelijkheden. Wil 

je meer specifieke informatie over de verschillende formules en het 

aanbod, dan kan je die opvragen bij de organisaties zelf. De contact-

gegevens vind je in de adressenbijlage.   

2.1 andere vindplaatsen van taalstages

In de taaltabel vind je enkel de Vlaamse organisaties met een aanbod 

in het buitenland. Maar er bestaan natuurlijk nog honderden organi-

saties wereldwijd die taalstages organiseren. Enkele tips om verder 

te zoeken:  

De infobundel ‘talenknobbel’ van de jongerendienst van Wegwijzer 

vzw, reismicrobe geeft je een mooi overzicht van taalorganisaties. 

Bestel de bundel bij Wegwijzer of download hem op hun website: 

www.reismicrobe.be

Op de website van het Departement Onderwijs:  www.ond.vlaanderen.be 

vind je bij de FAQ de vraag “waar kan ik talen leren tijdens de vakantie?”. 

Daaronder staat een lijst van organisaties die taalstages aanbieden.    

Op de website http//webh0st.ua.ac.be/didascalia/pedagora/orga-

nisa.htm vind je een alfabetisch overzicht van Vlaamse organisaties 

van taalvakanties.     
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In de Gouden Gids (www.goudengids.be) vind je onder de rubriek ‘taal 

-en sportvakanties’ alle taalorganisaties terug. Ook de organisaties die 

enkel taalstages in het binnenland organiseren.

De zoekmachine van DIVA vzw: www.wordwatjewil.be geeft je een over-

zicht van alle centra waar je de taal die je wil leren, kan volgen. 

Je vindt er per provincie of streek erkende en niet erkende opleidingen. 

Dat kunnen korte of afzonderlijke cursussen zijn en volledige opleidin-

gen van korte of lange duur. 

    

2.2 taalorganisaties in het land van bestemming     

Bij de culturele diensten van de ambassades kan je doorgaans terecht 

voor een lijst van taalorganisaties in hun eigen land. De adressen van 

de culturele diensten kan je opvragen bij de ambassade van het land. 

Zie www.diplomatie.be voor de adressen. Of je kan met je vragen aan-

kloppen bij de aanspreekpunten op de consulaten. Zij hebben meestal 

ook informatie over taalstages in hun land. In de adressenlijst bij deze 

brochure vind je verschillende aanspreekpunten 

Vaak kunnen ook de nationale toeristische diensten je helpen om een 

taalstage te vinden. Een overzicht vind je op www.towd.com of bij www.

reismicrobe.be.

Zoek je een cursus in een bepaald land? Je kan onder andere op vol-

gende sites terecht voor een overzicht per land: www.studyabroadlinks.

com of www.links-abroad.com.

Een andere nuttige website is www.europeanstudents.be: European stu-

dents organiseert taalstages waarbij de studenten worden ondergedom-

peld in hun taal naar keuze en verblijven bij gastgezinnen of residentie, 

met of zonder lessen.

2.3 taalorganisaties wereldwijd

Er zijn ook nog de honderden internationale websites die een aanbod 

van taalcursussen promoten. Hieronder vind je een aantal voorbeel-

den. Maar ga zeker ook zelf nog eens op zoek via een zoekmotor (zoals 

Google) op het net. Daarvoor kan je verschillende zoektermen  gebrui-

ken: ‘language course, language abroad, taalstages’, enzovoort.    

Tom * kon mee op taalkamp met Easy Languages

Ik heb een geweldig verblijf gehad en heb er weer nieuwe vrienden bij 

waar ik nu nog steeds contact mee heb. Ik heb veel aan de taallessen  

gehad en het gastgezin was ook erg vriendelijk. Ook de activiteiten wa-

ren erg gezellig. Jammer dat de week zo snel voorbij was!

Bedankt voor alles en tot volgend jaar.

‘Jammer dat de week
zo snel voorbij was‚ 
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CLIP taalvakanties * *  

Confucius Instituut Chinees

Cosmolingua * * * * * * *

Crea-Langues *

DEPAUW Taalstages * *

EASY-Languages * * * * * * * Pools, Japans, 
Mandarijn

EF Education * * * * * Chinees

E.L.S. * * * * * * *

FLANDES *

INTACO * * * * * *

ROELAND vzw * *

SUNSPORT vzw * *

TOPVAKANTIE * *

WEP * * * * * * wereldwijd

YFU * * Chinees
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www.ef.com:•	  heeft verschillende talenscholen wereldwijd. Je kiest 

je opleidingsniveau en bekijkt wat er het beste bij jou past. Zij bie-

den ook combinaties aan van talencursussen en vrijwilligerswerk in 

Ecuador, Costa Rica en Zuid-Afrika voor jongeren vanaf 18 jaar. Zie 

hoofdstuk “Vrijwilligerswerk” p. 8.

2.5 zomercursussen

Tijdens de vakantie openen veel universiteiten hun deuren voor zo-

mercursussen. Die heten meestal ‘summer university’ of ‘summer pro-

gramme’. Veel van die cursussen zijn taalcursussen. Je hebt honderden 

mogelijkheden over de hele wereld om een taal-zomercursus te volgen. 

Alle mogelijkheden hier opsommen is onbegonnen werk. Je kan zelf heel 

makkelijk op zoek gaan via het internet. Tik de woorden ‘summer uni-

versity’ of ‘summer programme’ en ‘language course’ in op een zoek-

machine en je krijgt een lange lijst van websites en organisaties. 

www.language-learning.net•	  is een gigantische website waarop je 

taalstages kan zoeken. Kies uit 88 talen in 115 landen en uit 10.000 

instituten en organisaties. Je kan zoeken in het Nederlands.    

www.eurocentres.com:•	  taalstages zoeken over heel de wereld. Je 

kan kiezen  uit 7 talen in 15 verschillende landen.     

www.languagecourse.net•	 : zoeken van talenscholen wereldwijd. 

Meer dan 21 talen in 45 landen.     

www.europa-pages.com:•	  honderden cursussen over heel Europa, 

selecteer de taal die je wil leren 

language.studyabroad.com:•	  taalstages zoeken van Swahili tot Man-

darijns.

www.languagesabroad.com:•	  taalstages over heel de wereld, in 

combinatie met vrijetijdsprogramma’s     

www.languageschoolsguide.com:•	  taalscholen opzoeken over heel 

de wereld 

www.campz.net:•	  daar vind je taal- en survival kampen waar je vloei-

end Engels leert spreken.
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GREEP UIT DE AANGEBODEN LANDEN 

450 centra in meer dan 60 landen

Malta, Verenigde Staten, Frankrijk, Marokko en Italië

China

Engeland, Frankrijk, Malta, Italië, Spanje,,,

Frankrijk (Haute-Provence)

Engeland, Verenigde Staten, Frankrijk

China, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Zuid-Afrika, Latijns Amerika, Europa

Canada, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, 
Spanje, Rusland, Australië, Equador

Spanje (La Rioja)

Europa, Canada, Australië, Latijns Amerika

Engeland en Frankrijk

Engeland en Frankrijk

Groot-Brittannië en Spanje

Rusland, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Spanje ...

Frankrijk, Argentinië, Uruguay en China
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Ook bij TOEFL (test Of English as a Foreign Language) kan je jezelf 

testen: www.toefl.org

Als je in het Engels in het buitenland wil gaan studeren kan je via vol-

gende websites testen of je voldoet aan de criteria van de internationaal 

erkende Britse kwalificaties:

IELTS: •	 www.ielts.org

ILEC: •	 www.legalenglishtest.org/index.html

Cambridge ESOL: •	 www.cambridgeesol.org

EF biedt op zijn website uitgebreide tests met en zonder luister-•	

oefeningen aan voor de Engelse taal. Klikken naar www.ef.com/

master/tests.

En ook op •	 www.abroadlanguages.com/al/general/test.asp kan je je 

taalkennis testen 

www.dialang.org•	  biedt je software aan om je niveau van taalvaar-

digheid in 14 talen te testen

Zoeken op internet met het trefwoord ‘taaltesten’ levert ook zelftestjes 

op, bijvoorbeeld: www.elyciotalen.nl/testen geeft je korte zelftestjes voor 

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans

5.2 aan de slag als taalleraar/animator?

Je kan actief op zoek gaan door de organisaties die je in de tabel ziet 

staan te contacteren.

Clip-vakanties (www.clipvakanties.be) en Roeland vzw (www.roeland.be) 

organiseren onder andere een vorming animator taalvakanties Engels 

en Frans. Zij bieden ook jobs aan als taalanimator. 

Bij Top Vakantie zoeken ze taalinstructeurs voor binnenlandse taalver-

blijven: www.topvakantie.be

5.3 forum

Op  www.reismicrobe.be  kan je onder ‘naar het buitenland maar niet 

met vakantie’ zoeken naar wie reeds ervaring heeft met een taalvakantie 

in het buitenland. Heb je zelf al een ervaring in je rugzak zitten? Vul dan 

één van de fiches in onder ‘jouw ervaring met…’

3. beursprogramma’s
Voor taalstages in het buitenland zijn geen beurzen beschikbaar. 

4. op eigen houtje
Op je eentje een taal leren is nogal moeilijk. Hoewel. Als je al een basis-

kennis van de taal hebt, kan je heel snel je kennis uitbreiden door je on-

der te dompelen in die taal. Dat kan door te verblijven in een land waar 

de taal dagelijks gesproken wordt. En dan kan je niet anders dan de taal 

ook te spreken. De ideale leerschool, zonder schoolbanken en krijtbord 

wel te verstaan. Een gastgezin is een goede omgeving om het dagda-

gelijks gebruik van de taal onder de knie te krijgen. Maar het is niet zo 

gemakkelijk om op eigen houtje een gastgezin te vinden. Daar bestaan 

namelijk geen databanken of lijsten van die vrij raadpleegbaar zijn.  

5. andere belangrijke info

5.1 taalkennis 

Voordat je deelneemt aan een cursus, is het goed om je taalniveau te 

kennen. Dat kan je testen met een taaltest.

Op de VDAB-website kan je live je taal testen. Klik naar www.vdab.be/

tests/taaltesten.shtml. Je krijgt onmiddellijk feedback over het niveau 

van je taalkennis. 

In de infobrochure “Studeren buiten Vlaanderen” van De Stap (Studie-

AdviesPunt Gent ) vind je een paragraaf “Waar kan ik mijn taalniveau 

testen als ik naar het buitenland wil?” Surf naar www.destapgent.be/

download/De_stap_naar_het_buitenland_200802.pdf

The British Council biedt taaltests aan voor het Engels: IELTS (Internati-

onal English Language Testing System). Meer info op www.britishcoun-

cil.org/learning-exam-boards-english.htm Daar vind je ook nog andere 

taaltests voor het Engels.
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Je hebt zicht op een buiten-

landse opleiding, een stage, 

vakantiejob, vrijwilligersproject 

of noem maar op? Mooi. 

Maar welke praktische zaken 

moet je nu regelen? 

Welke reis- en 

verblijfsdocumenten heb je 

nodig? Hoe blijf je hier 

ondertussen in orde met je 

sociale zekerheid: 

kinderbijslag, ziekteverzeke-

ring, wachttijd- of 

werkloosheidsuitkeringen en 

zo? En ben je goed 

verzekerd voor je verblijf in het 

buitenland?

1. reis/verblijfsdocumenten

1.1 Binnen Europa (de EER-landen)

Als je voor minder dan 3 maanden vertrekt naar een EER-land, kan je zon-

der veel  formaliteiten reizen. Je hebt geen reispas, visum of werkvergun-

ning nodig, je Belgische identiteitskaart volstaat. 

Als je langer dan 3 maanden in een andere lidstaat wil verblijven, moet 

je ter plaatse wel een verblijfsvergunning (‘identiteitskaart van Europees  

onderdaan’) aanvragen. Dat doe je binnen de eerste week na aankomst 

bij  de  dienst vreemdelingenzaken of op het plaatselijke politiekantoor. Ze 

zullen je vragen naar je identiteitskaart, een pasfoto en een bewijs van de 

mutualiteit dat je verzekerd bent in geval van ziekte. Niet vergeten dus!

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin je in het land wil verblijven (als 

student, werkzoekende, stagiair enzovoort) kunnen verschillende be-

wijsstukken van je worden verlangd. In sommige landen moet je ook 

aantonen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt, bijvoor-

beeld met een arbeidscontract of een gevuld spaarboekje. 

Op www.kamiel.info vind je meer informatie over wat je te doen staat 

als je als student, stagiair, werkende,… voor een langere tijd verblijft in 

een land van de EER.

onzetip

Voor een verblijf in de EER-landen is een bezoek aan de 

ambassade niet echt noodzakelijk, en zeker niet voor een 

kort verblijf. Er zijn ook andere aanspreekpunten omtrent 

Europa in je buurt, zoals de Eures-diensten of de Infopoints 

Europe. Je kan hen bellen of naar hun website surfen: www.

europa.eu.int/eures of europa.eu.int/youreurope (Meer uit-

leg over deze Europese infodiensten vind je ook in hoofd-

stuk “Andere wegwijzers” p. 48)

1.2 Buiten Europa (de EER-landen)

Als je buiten de EER-landen reist, heb je meestal een reispas en/of 

een visum nodig. 

Een reispas vraag je aan op het gemeentehuis op de Dienst Be-

volking. In tegenstelling tot vroeger wordt enkel nog een reispas 

voor vijf jaar (niet verlengbaar) uitgereikt. Op www.kamiel.info vind je 

meer informatie. 

Misschien heb je ook een visum nodig. Dat komt er meestal op neer dat 

in je reispas (tegen betaling) de nodige stempels worden gezet. Hier-

voor moet je naar de ambassade van het land van bestemming. Een vi-

sum beschrijft altijd de bedoeling van je bezoek aan het land. 

Vermits je een ‘Aanpakken & Wegwezen’ lezer bent, vermoeden we dat 

je misschien geen toeristenvisum, maar een specifiek visum voor be-

paalde activiteiten nodig hebt: au pair, studies,  werk  en  andere. 

De  ambassade zal je de nodige info geven. Maar jij moet dus goed 

weten te zeggen wat je in het land gaat doen. Soms heb je ook ook een 

‘transitvisum’ nodig voor landen die je op doorreis aandoet.
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2. sociale zekerheid

factbox

De regeling rond sociale zekerheid kan heel verschillend 

zijn naargelang:

het land waar je naartoe trekt (binnen of buiten de EER)•	

de duur van je verblijf (korter of langer dan 3 maanden) •	

wat je er precies gaat doen (onbetaald / betaald werken, •	

studeren, stagelopen,…).

Als je naar het buitenland vertrekt, kan je dat doen onder 

één van de twee hoedanigheden: een recreatief of een niet-

recreatief verblijf.

Ben je student en wil je tijdens je vakantie gewoon een cur-

sus, een kort vrijwilligersproject of zelfs een vakantiejob aan 

je reis koppelen? Dan wordt je verblijf meestal nog als ‘re-

creatief’ beschouwd. Maar heb je grotere plannen in het

buitenland en wil je er voor langere tijd gaan studeren, sta-

gelopen, au pair- of vrijwilligerswerk gaan verrichten? Of als 

loontrekkende in een ander land gaan werken? Dan ben je 

sowieso ‘niet-recreatief ’ bezig.

Als je voorgoed in een ander land gaat wonen of er een vaste baan 

gevonden hebt, zeg je in principe ook de Belgische sociale zekerheid 

vaarwel. Maar wij concentreren ons hier voornamelijk op avonturiers die 

tijdelijk over de grens trekken. En dan moet je natuurlijk wel uitkijken dat 

je ondertussen hier in België met alles in orde blijft. Kinderbijslag, werk-

loosheidsuitkering, wachttijdreglementering, ziekenfonds, enzovoort: 

het zijn allemaal aspecten van de ‘sociale zekerheid’.

Als je zo’n verblijf op eigen houtje organiseert (en niet via een bemid-

delingsorganisatie), bereid je dan voor op heel wat zoekwerk:

Om te beginnen moet je de situatie van het land van bestemming na-

gaan. Ga je buiten Europa dan moet je sowieso langs de ambassade van 

het land van bestemming. Vertel er wat je ginds precies wil gaan doen. 

Zij geven je info over de juiste  visa en verblijfsdocumenten die je nodig 

Opgelet: Hou er rekening mee dat werkvergunningen in bepaalde lan-

den zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland  

niet  zo makkelijk te verkrijgen zijn. Zeker niet als je op eigen houtje 

en niet via een bemiddelingsorganisatie vertrekt. 

Er bestaan verschillende visums die het voor jongeren eenvoudiger 

maken om binnen het land aan de slag te gaan (work & travel, intern-

ship,…). Informeer je dus tijdig vooraleer je aan de uitwerking van je 

plannen begint. 

Sommige landen vragen ook nog andere bewijsstukken: bijvoorbeeld 

een retourticket, het bezit van cash geld of bankkaarten, bewijs of re-

servatie van verblijfplaats, bewijs van een verzekering voor geneeskun-

dige verzorging, een internationaal inentingsbewijs, enzovoort.

onzetips
Via de officiële site van Buitenlandse Zaken: 

www.diplomatie.be (klik op ‘reisdocumenten’) kan je per 

land checken of je een reispas en/of visum nodig hebt. 

Let wel: de info op de website geldt enkel bij verblijven van 

maximum drie maanden en niet voor werksituaties.

Een andere site voor alle populaire reis- en werklanden is: 

www.workpermit.com. 

Je kan ook bellen naar Wegwijzer vzw.  Zij zoeken het nodige 

even voor je uit. En wat interessant is: naast de ‘officiële’ in-

formatie hebben zij ook een databank met ervaringsversla-

gen. Daar vind je vaak tips en mogelijkheden die je op een 

ambassade niet altijd te horen krijgt: www.wegwijzer.be

Ook gewone toeristische diensten en reisbureaus kunnen je 

wellicht wel informeren. Maar als je zeker wil zijn, neem je 

best contact op met de eerste bron: de ambassade van het 

land waar je naar toe gaat (adressen via www.diplomatie.

be). Als er visa of vergunningen aan te pas komen, moet je 

er sowieso toch naar toe. 
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regels voor kinderbijslag gelden als hierboven bij vakantiejobs. Op www.

kamiel.info ontdek je hoeveel euro je belastingvrij kan “verdienen” als 

vrijwilliger.

onzetip
Neem voor je vertrek eventueel contact op met de vakbond. 

Voor onduidelijkheden rond kinderbijslag kan je terecht bij 

het kinderbijslagfonds waarbij je ouders zijn aangesloten:

de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers •	

of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der •	

Zelfstandigen.

2.2 tijdens je wachttijd naar het buitenland?

In regel loopt je wachttijd niet door tijdens een verblijf in het buiten-

land. Dit is logisch omdat je niet beschikbaar bent voor de Belgische 

arbeidsmarkt. Maar als je tijdens je wachttijd toch naar het buitenland 

wil, kan je bij het RVA-kantoor wel een “gelijkstelling met de wachttijd” 

aanvragen via het formulier C94C.

Als je een opleiding, onbezoldigde stage of vrijwilligerswerk gaat doen 

via een Europees of ander erkend programma, zal dat normaal gezien 

weinig problemen geven (zie www.kamiel.info). Als je echter op eigen 

houtje een project opzet moet je de RVA-directeur van het kantoor in je 

buurt weten te overtuigen dat dit project “je kansen op  de  arbeidsmarkt  

verbetert”  (lees: een project doen dat nauw aansluit bij je opleiding of 

studies). Want hij/zij is diegene die de beslissing neemt.

Wil je gaan werken in het buitenland? Als pas afgestudeerde kan je tij-

dens die laatste lange vakantie nog één keer een vakantie- of studenten-

job doen tegen verminderd RSZ-tarief.  Je wachttijd wordt wel verlengd 

met de tijd dat je dit doet. 

onzetip

Ga langs bij het RVA-kantoor in je regio en leg je individuele situatie 

voor. En breng best ook de VDAB op de hoogte van je vertrek. Bij de vak-

bond of uitbetalingsinstelling krijg je vaak wat meer toegankelijke info.

2.3 werkzoekend en naar het buitenland?

De regel is: bij een verblijf in het buitenland langer dan de wettelijke va-

kantiedagen wordt je werkloosheidsuitkering  opgeschort. Want je bent 

niet beschikbaar voor de Belgische arbeidsmarkt. Toch kan je je werk-

loosheidsuitkering in een  aantal gevallen ‘meenemen’.  

Die vrijstellingen van verblijf in België mét behoud van uitkeringen kun-

nen eventueel verleend worden voor een:

verblijf binnen de EER voor het zoeken naar een job (formulier •	

E303, maximum 3 maanden) 

verblijf buiten de EER voor het zoeken naar een job (maximum •	

twee weken) 

‘actieve’ deelname aan een culturele of sportmanifestatie (maxi-•	

mum vier weken) 

hebt, maar ook over sociale zekerheid, onderwijs- of arbeidsreglemen-

tering, enzovoort. 

Blijf je binnen Europa dan kan je je makkelijker informeren via:

de VDAB in je regio (zij kunnen je met hun EURES-consulent in •	

contact brengen)

de  vakbond in de buurt  (ACV,  ABVV, ACLVB)•	

De infolijn van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: 02/509 26 00 •	

het Europe Direct centrum in je regio (zie adressenbijlage)•	

Of via deze websites: 

www.vdab.be/internationaal  •	

www.europa.eu.int/eures  •	

www.europa.eu.int/youreurope  •	

europa.eu.int/europedirect  •	

www.socialsecurity.be•	

Ten aanzien van je situatie in België moet je op de hoogte zijn van je 

status binnen de sociale zekerheid. Voor elk van de sociale zekerheids-

aspecten neem je best contact op met de bevoegde instanties die hier-

onder bij elk punt vermeld worden. Zeker als je in je wachttijd zit of een 

uitkering geniet, moet je opletten. We geven hier enkel basisinformatie 

mee. De regelgeving evolueert ook snel. Op algemene principes be-

staan een resem uitzonderingen, die vaak individueel bekeken worden. 

Daarom moet je ook effectief aankloppen bij de verschillende betrokken 

diensten. 

2.1 je studeert nog en gaat naar het buitenland?

Je hebt recht op kinderbijslag tot je 25 bent. Als je tijdens je studies en/of 

stage naar het buitenland gaat, kan je die in bepaalde omstandigheden 

verliezen. Op www.kamiel.info kan je zien onder welke voorwaarden je 

het kindergeld behoudt tijdens je verblijf. 

Wil je tijdens je studies graag een vakantie- of studentenjob in het bui-

tenland doen? Om je kinderbijslag te behouden, speelt het – in tegen-

stelling tot wat vaak gedacht wordt – géén rol hoeveel je verdient (wel 

voor de belastingen). De periode waarin je werk verricht, speelt wel een 

rol (de periodes waarin je zonder problemen kan werken vind je terug 

op www.kamiel.info). 

Voor schoolverlaters in wachttijd geldt een andere regeling: zie verder bij 

‘tijdens je wachttijd naar het buitenland’. 

Opgelet: voor de belastingen speelt het wel een rol hoeveel geld je ver-

dient. Vermits je hier ingeschreven blijft, moet je uitkijken dat je als job-

student op het einde van het jaar niet meer dan het maximale belasting-

vrije bedrag verdiend hebt (in binnen- of buitenland). Zoniet betaal je op 

het overschreden bedrag wel belastingen.

Als je vrijwilligerswerk gaat doen zonder een echt arbeidscontract krijg 

je vaak wel een soort ‘onkostenvergoeding’. In principe blijven dezelfde 

www.kamiel.info

Dat éne superloket waar je ineens al je papieren in orde 
maakt, bestaat jammer genoeg nog niet. Maar Kamiel, de 
paperassen-databank, komt aardig in de buurt. Je vindt er 
alle gedetailleerde info, toegespitst op jouw persoonlijke 
plannen. Surf snel naar www.kamiel.info.
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2.4.2 buiten de EER-landen

Als je een verblijf buiten Europa (zie lijst EER op p. 49) plant, hangt het 

er allemaal van af of je in een land terechtkomt waarmee België een ak-

koord heeft afgesloten in verband met de ziekteverzekering. Zoniet, dan 

ben je vooral aangewezen op een private verzekering.

Soms kan een aanvullende reisverzekering hoe dan ook aangewezen 

zijn. Want in sommige landen (oa. de Verenigde Staten) liggen de ge-

zondheidskosten zo hoog dat de reisbijstandsverzekering van het zie-

kenfonds weinig voorstelt. Als je buiten de EER gaat werken, kan de 

DOSZ (Dienst  Overzeese Sociale Zekerheid) je sociale zekerheid verze-

keren. Vraag dus zeker eerst advies aan het Ziekenfonds over de wense-

lijkheid van deze of andere reisbijstandsverzekering in jouw situatie (zie 

verder bij ‘andere praktische zaken’ ). 

3. andere praktische zaken
3.1 belastingen

Als je de job van je leven in het buitenland gevonden hebt en je domicilie 

naar ginds verhuist, is het simpel. Dan betaal je in principe ook automa-

tisch in dat land belastingen. Dit noemt men het ‘werklandprincipe’. 

Als je tijdelijk in het buitenland gaat werken en je domicilie blijft hier 

staan, betaal je in principe belastingen in België indien je aan drie voor-

waarden voldoet:

Indien je minder dan 183 dagen in een land van de EER verblijft 1. 

(uitgezonderd Liechtenstein)

Het loon wordt betaald door of namens een werkgever die geen 2. 

inwoner van de werkstaat is

De beloningen komen niet ten laste van een vaste inrichting waar-3. 

over de werkgever in de werkstaat beschikt

onzetip
Op  de website van Eures (europa.eu.int/eures) kan je per 

land de specifieke regeling rond belastingen opzoeken. 

Ook op de site van het Ministerie van Financiën vind je heel 

wat info als je klikt op ‘internationale overeenkomsten’ op 

http://fiscus.fgov.be

Neem eventueel bijkomend contact op met het belastings-

kantoor bij jou in de buurt, met het Centraal taxatiekantoor 

buitenland (als je verhuist) of met de controlediensten ‘Bui-

tenland’: voor adressen zie fiscus.fgov.be 

3.2 reisverzekering

In de rubriek “ziekteverzekering” kon je lezen dat je voor de verzekering 

van medische zorgen soms best een  bijkomende  reisbijstandsverzeke-

ring neemt, zeker als je buiten Europa gaat. Je informeert je best eerst 

bij je ziekenfonds.

Er bestaan niet alleen ‘reisbijstandsverzekeringen’ voor medische 

zorgen, maar ook verzekeringen voor bagage en voertuigen en annu-

latieverzekeringen. De meeste formules maken combinaties mogelijk. 

een deelname aan een humanitaire actie, erkend door de overheid •	

(normaal maximum vier weken) 

        (zie “Naar het Zuiden” p. 19) 

een (beroeps)opleiding of stage in het buitenland (maximum drie •	

maanden) 

In deze laatste categorie is de RVA wel veel strenger dan voor een gelijk-

stelling met de wachttijd. Je moet een duidelijke en rechtstreekse link 

met je kansen op de arbeidsmarkt aantonen. Je project moet in de lijn 

van je studies liggen en leiden tot een beroepservaring die direct bruik-

baar is op de arbeidsmarkt. In die zin zal het zeker voor vrijwilligerswerk 

een pak moeilijker zijn om dat als ‘stage’ te interpreteren. Het formulier 

dat je moet aanvragen is C 94 A. 

Voor elk van deze vrijstellingen bestaan er verschillende types van docu-

menten die je moet aanvragen en vóóraf opnieuw indienen bij je RVA-

kantoor.

2.4 ziekteverzekering

onzetip
Je ziekenfonds geeft je de nodige documenten en adviseert 

je of je eventueel een aanvullende reisbijstandsverzekering 

nodig hebt. Bij onduidelijkheid kan je ook terecht op de al-

gemene infolijn van het RIZIV: 02/739 71 11

2.3.1 binnen de EER-landen

Binnen de EER-landen (lijst zie p. 49) + Zwitserland vraag je de Euro-

pese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan bij het ziekenfonds. Deze kaart 

verzekert je voor alle “noodzakelijke geneeskundige verzorging om je 

verblijf te kunnen voortzetten in medisch veilige omstandigheden.” De 

kaart wordt individueel aangevraagd en opgesteld en heeft een geldig-

heidsduur van maximaal twee jaar. Deze kaart heb je best op zak als 

je voor meer dan drie maanden in het buitenland bent voor een niet-

recreatief verblijf (Erasmus, stage, vrijwilligerswerk,…). 

In bepaalde landen betaal je enkel het remgeld. In andere landen moet 

je de kosten even  voorschieten en daarna  ter  plaatse bij de buiten-

landse verzekeringsinstelling terugvragen, of na terugkeer bij je eigen 

ziekenfonds. De terugbetaling nadien gebeurt wel op basis van de tarie-

ven van het land waar je verzorgd werd. Gezien de tarieven ook binnen  

de  EER  nog  verschillen, kan een bijkomende reisbijstandsverzekering 

soms de moeite zijn.

www.kamiel.info

Om te weten welke papieren je moet invullen, wanneer je 
nog recht hebt op kindergeld en hoelang je met het studen-
tenstatuut kunt werken, surf je best naar www.kamiel.info
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ming. En ook waar er terminals zijn en of je bank met een correspon-

dentbank ter plaatse werkt. Want dat is wel nuttig in geval van proble-

men. Geld afhalen met je kaart wordt meer gebruikt ten koste van de  

traveller cheque. Hoewel het veiligste betaalmiddel, zijn de reischeques 

verouderd en worden ze in de meeste banken niet meer verkocht. 

Indien je nog over reischeques beschikt, kan je ze nog steeds in het bui-

tenland gebruiken. Andere plaatsen waar je nog reischeques kunt krijgen 

zijn Thomas Cook- en Travelex-agentschappen (www.travelex.com). 

Een andere goede oplossing om geld te ontvangen/versturen in geval 

van nood is bijvoorbeeld Western Union Money Transfer met kantoren 

over heel de wereld, zie: www.westernunion.com.

De  Belgische  ambassades en consulaten kunnen slechts in heel uit-

zonderlijke gevallen en onder strenge voorwaarden financiële hulp bie-

den. Informeer dus bij je bank naar de regeling om in noodgevallen geld 

naar het land van bestemming te  laten overmaken.

3.5 vervoer 

Informatie over vervoer en verblijf vind je uiteraard terug in alle toeristi-

sche informatiebronnen: reisgidsen, bij touroperatoren, internetsites,…

 

Als je goedkoop vervoer zoekt, zijn de meest interessante formules te 

vinden bij busmaatschappijen zoals eurolines (www.eurolines.be) of 

low cost vliegtuigmaatschappijen (www.easylow.com). 

Check ook zeker alle kortingen en interessante formules die bus-, trein-, 

vliegtuig- en andere vervoersmaatschappijen ontwikkeld hebben voor 

rondreizende jongeren. Kijk maar eens op websites als www.b-rail.be 

(NMBS), www.airstop.be (voor vluchten en ferries), www.connections.

be, www.brusselsairlines.be, enzovoort. 

www.taxistop.be biedt alternatieve vervoersformules die heel populair 

zijn bij reizende jongeren: 

via Eurostop kan je betalend meeliften naar alle uithoeken van Europa•	

via Airstop kan je last minutes boeken voor vliegtuigen en ferries•	

Milieubewust reizen is meer en meer in trek. Je kan bijvoorbeeld kiezen 

voor een “groene vliegtuigzetel”: je betaalt een kleine bijdrage van on-

geveer 5% van je vliegtuigticket. Daarmee worden bossen aangeplant 

die de schadelijke uitstoot van jouw vliegreis weer uit de lucht halen. 

En zo draag jij je steentje bij in het tegengaan van de opwarming van 

de aarde. 

Er zijn tijdelijke verzekeringen maar ook jaarformules. En er zijn ook 

verzekeringspaketten voor specifieke reisgroepen: risicosporters, kam-

peergroepen, studenten, enzovoort.

 

Voor informatie over het hoe, wat en waarom van reisverzekerin-

gen: surf naar www.reismicrobe.be.  Onder ‘op reis’ en ‘paperassen’ vind 

je de pagina ‘goed verzekerd op reis’. In het infocentrum van Wegwijzer 

vzw krijg je een handig dossier waarin tientallen polissen rond reisverze-

keringen voor langdurig verblijf doorgelicht en vergeleken worden.

3.3 gezondheid

Wie naar een exotische bestemming trekt, moet vaak ook voor de no-

dige vaccinaties zorgen. Voor sommige landen heb je zelfs een inter-

nationale inentingskaart met de nodige vaccinatiebewijzen (het zoge-

naamde gele boekje) nodig om het land binnen te mogen. De kaart en 

de nodige inentingen kan je krijgen bij je huisarts.

Voor meer info over inentingen en andere voorzorgsmaatrege-

len kan je ook terecht bij de Travelphone van het Instituut voor Tropi-

sche Geneeskunde in Antwerpen, tel.  03/2476666 of op de website: 

www.reisgeneeskunde.be. Verder kan je de brochure  ‘Gezondheidspas’ 

downloaden op www.gezondheidspas.be. En tot slot is er ook het me-

disch centrum van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: 

02/501 35 24 of 02/501 35 25. Voor verdere info omtrent vaccinaties kan 

je ook terecht bij www.vacciweb.be, www.bcfi.be of www.itg.be

3.4 geld: cash of plastiek? 

Ga je buiten de monetaire unie van de EU (dit zijn de landen die de euro 

gebruiken als betaalmiddel)? Dan ga je best vooraf om een voorraadje 

vreemde valuta bij de bank. Neem niet te veel cash mee op reis. Zorg 

gewoon dat je bij aankomst wat geld op zak hebt. 

Weinig gangbare geldsoorten moet je vaak vooraf bestellen bij de bank.  

Let op: in sommige landen is de in- en uitvoer van de lokale munt niet 

toegestaan (reisgidsen of de ambassade kunnen je hierover informe-

ren). Informeer bij je bank welke munt dan best wordt meegenomen om 

ter plaatse te wisselen. 

 

In meer en meer landen kan je geld afhalen met je krediet- of bankkaart. 

Vraag vooraf aan je bank of je kaart bruikbaar is in het land van bestem-
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3.6 kaarten troef!

Met een CJP-jongerenkaart van CJP op zak kom je heel wat voordeliger uit, 

zowel voor je reis als je verblijf. Dankzij het netwerk Euro<26 krijg je met 

je kaart in 41 Europese landen en regio’s korting voor reizen, hotels, cam-

pings, jeugdherbergen, muziekconcerten en in sommige winkels. Het 

voordelenaanbod in elk land kan je bekijken via de website www.cjp.be. Je 

kan er ook je CJP-kaart aanschaffen of je kan ze bestellen op 02/203 02 00.  

 

Als je voltijds studeert, kan je je kaart misschien ook bij je onderwijs-

instelling laten valideren tot een CJP ‘International Student Card’. Die 

laatste combineert de CJP-voordelen met internationale studentenvoor-

delen. Wel een paar weken tevoren aanvragen als je er deze zomer op 

uit wil. Tijdens de maanden juni, juli en augustus is de kaart niet be-

stelbaar. 

Je kan als voltijds scholier of student ook een ISIC kaart (‘Internatio-

nal Student Identity Card’) afhalen in elke lokale Connections-shop. De 

kaart kost 9 euro voor 16 maanden en wordt in meer dan 90 landen 

erkend en aanvaard als studentenkaart. Ze biedt je korting op hotels, 

musea, attracties enzovoort. Bovendien kan je er reispromoties mee in 

de wacht slepen en korting krijgen op telefoongesprekken vanuit het 

buitenland. Breng je pasfoto en een inschrijvingsattest van je school 

mee en je krijgt de kaart onmiddellijk mee. Meer info op www.isic.be of 

op www.connections.be. 

onzetip
Kijk eerst welke van deze kaarten de meest gangbare is in 

het land waarnaar je reist. Vaak is het zo dat je slechts met 

één van beide kaarten korting hebt in treinen, bussen,…

Meer uitleg over de groene vliegtuigzetels vind je op de websites van 

volgende organisaties:

www.greenseat.nl	•	www.treesfortravel.nl	•	www.greenbooking.nl	•	www.

CO2solidaire.org	•	www.myclimate.org	•	www.atmosfair.de	•	www.com-

penco2.be	•	www.unep.fr/greenpassport

3.5 verblijf

Voor een verblijf van niet al te lange duur kan je beroep doen op het 

wereldwijde netwerk van jeugdherbergen (www.iyhf.org). Het  lijkt mis-

schien wat raar, maar in de meeste landen kan je tijdens de zomermaan-

den ook op de campus van universiteiten goedkoop logeren. 

 

Zoek je logement voor een lange periode, dan zijn er naast de gewone 

huurmarkt van appartementen en studio’s niet zo makkelijk alternatie-

ven te vinden. Gastgezinnen zijn heel gegeerd maar meestal verbonden 

aan netwerken van bemiddelingsorganisaties. Maar in veel landen ver-

huren lokale bewoners graag één of meerdere kamers in hun huis om 

wat bij te verdienen. Op grote luchthavens en stations vind je meestal 

een toeristische dienst of helpdesk waar deze homestay berichten ver-

zameld worden. 

 

Misschien kan je jouw huis een paar weekjes ruilen met een student 

aan de universiteit van, pakweg, Bologna? Via www.casaswap.com kan 

je wereldwijd kot-ruilen of een goedkoop plekje vinden om te huren. Via 

http://europa.eu/youth vind je tips en websites om een verblijfsplaats 

te vinden. 

Ook via de reisverslagen databank van Wegwijzer vzw vind je per land en 

specifiek rond de thema’s vervoer en logement een massa tips van an-

dere reizigers! Kijk ook eens op hun jongerensite: www.reismicrobe.be 

onder ‘logies’.

Couchsurfing.com is simpel maar zeer sterk initiatief om je verblijf in het 

buitenland een andere wending te geven. Wanneer je Couch surft, ben je 

een gast in iemands huis, dichtbij of aan de andere kant van de wereld. 

Ze bieden je soms een logeerbed, zetel of plek in de tuin om je tentje op 

te zetten. Een verblijf kan zo kort zijn als een kop koffie of twee maand 

duren. Couch surfen kan momenteel in 170 landen bij 40 000 leden. Re-

gistratie is gratis. Dus, surfen maar: www.couchsurfing.com. Ook: www.

bewelcome.org, www.hospitalityclub.org

 

pa
pe

r
as

se
n

 e
n

 p
r

aK
ti

s
ch

e 
za

K
en



Aanpakken en wegwezen >> Andere wegwijzers        47     

an
d

er
e 

w
eg

w
ijz

er
s

Als we alle mogelijkheden en 

gedetailleerde info land per 

land zouden verzamelen en 

beschrijven zou dit wel een 

héél dikke gids worden. 

Daarvoor verwijzen we je door 

naar de organisaties en 

instanties die je in deze 

infogids per thema terugvindt. 

Maar er zijn wel een aantal 

algemene informatiepunten 

of ‘wegwijzers’ die je informa-

tie over één specifiek 

land kunnen bieden.

 

Hier vind je een lijstje 

dat je nog van pas kan komen.

1. Info landen in Europa

1.1 De Europese Jongerensite 

De Europese Commissie heeft samen met de drie Europese jongeren-

informatienetwerken,  Eurodesk, EYCA en Eryica, een ‘Europese Jonge-

rensite’ ontwikkeld. Dit is dé website voor jongeren die binnen Europa 

grenzen willen verleggen. Per Europees land krijg je een overzicht met 

interessante websites onderverdeeld in verschillende thema’s: ver-

blijfsmogelijkheden, vervoer, studies, werk, vrijwilligerswerk, enzovoort. 

Je kan er ook rechtstreeks vragen stellen over een bepaald land. Surfen 

naar http://europa.eu/youth.

1.2  Info-mobil (Eryica) 

Eryica, de Europese koepel van jongereninformatiepunten (JIP’s) in Eu-

ropa: (www.eryica.org) heeft een databank ontwikkeld waar je per Euro-

pees land allerlei informatie kan vinden, speciaal voor jongeren die het 

land willen bereizen, er willen studeren, werken, enzovoort. Je vindt deze 

info op: www.infomobil.org.

1.3 Eurodesk 

Er bestaan verschillende Europese subsidiekanalen voor verenigingen 

en groepen die een internationaal jongerenproject willen opzetten. Op 

basis van het thema dat behandeld wordt in het jongerenproject: cul-

tuur, integratie, milieu, democratie & racismebestrijding, enzovoort 

pluist Eurodesk voor je uit welke subsidielijnen je eventueel kan aan-

spreken. In Vlaanderen is JINT het aanspreekpunt van dit informatie-

netwerk. Meer info vind je op www.eurodesk.org. Bovendien zijn er ook 

een aantal lokale Eurodeskpartners in Vlaanderen. Een aantal Jongeren 

Informatie Punten (JIP) gaan dieper in op het internationale thema. Zij 

helpen je onder meer met het uitwerken van je internationale project en 

verwijzen je door naar relevante instanties in jouw buurt. Een lijst van 

deze JIPs vind je in de adressenbijlage.

1.4 Europe Direct 

Dé infobalie van de Europese Commissie voor iedereen die meer wil 

weten over de Europese Unie. Hier kan je dus terecht met al je vragen 

over Europa. Surf naar www.ec.europa.eu/europedirect of bel gratis de 

infolijn 00800/6.7.8.9.10.11. Of  ga naar één van de elf Belgische Europa 

Direct Centra (Infopoints Europe). In Vlaanderen vind je er één in elke 

provincie (www.europe-direct.be). Surf er op de Europa-site, snuffel in 

de databanken van de Europese Commissie of neem de gratis brochu-

res mee over wonen, werken en studeren in de EU. Bovendien kan je 

er terecht voor eerstelijnshulp wanneer je plannen in Europa hebt. De 

contactgegevens vind je in de adressenbijlage.

1.5 Europese websites 

Een heleboel websites geven informatie over de verschillende landen van 

Europa. Een overzichtje van deze sites vind je op www.europa.eu.int.

Neem ook eens een kijkje op  www.visiteurope.com.

Onze noorderburen hebben ook een aantal interessante Nederlandse 

websites. Handig, alleen al omdat je in het Nederlands kan surfen: 

www.go-europe.nl •	

www.jijeneuropa.europeesplatform.nl •	

www.justlanded.com•	
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2. Info wereldwijd 
2.1 Ambassades en toeristische diensten

Zeker voor langere, niet-toeristische verblijven of verblijven buiten Eu-

ropa zal je onvermijdelijk de ambassade van je land van bestemming 

moeten opzoeken. Op de website van de Belgische dienst voor Buiten-

landse Zaken www.diplomatie.be vind je alle adressen van ambassades 

in België en adressen van Belgische ambassades in de wereld naast een 

heleboel interessante informatie voor reizigers. Je  kan er ook de nodige 

reis- en verblijfsdocumenten downloaden. En je kan er de praktische 

regelgeving (rond arbeid, sociale zekerheid, enzovoort) van het land in 

kwestie opzoeken. 

Veel landen hebben ook een toeristische dienst waar je allerlei informa-

tie over dat land vindt. Een overzicht van de websites van de toeristische 

diensten van alle landen wereldwijd én een overzicht van hun vestigin-

gen in België vind je op www.pasar.be. 

2.2 Landencomités 

In Vlaanderen bestaan verschillende landencomités die allerlei cultu-

rele, informatieve en andere acties opzetten rond hun favoriete land of 

landenregio. Je vindt er wellicht de meest gedetailleerde informatiebron-

nen. En misschien leg je er ook interessante contacten voor je reisplan-

nen. Zo is er bijvoorbeeld de Vereniging België-China in Brussel. Dit is 

dé ontmoetingsplek voor mensen die met en in China werkzaam zijn. 

Ze beschikt zowel over audio- en videomateriaal als over een geupdate 

data-stroom, die wordt verschaft door professionele informatiecentra 

over China. De vereniging heeft ook een zeer uitgebreide collectie Chi-

nese films. 

Een overzicht van landencomités vind je in de adressenbijlage van de 

solidariteitsagenda van Solidariteitsfonds (www.solidariteitsfonds.be) 

onder de categorie “internationale solidariteit”. 

2.3 Reismicrobe: de jongerensite van Wegwijzer vzw 

Reismicrobe is de jongerensite van Wegwijzer vzw. Als dienst voor reis-

lustige jongeren beschikken ze over een online infocentrum boordevol 

informatie en interactie: www.reismicrobe.be. Wegwijzer vzw is het info-

centrum in Brugge waar jongeren tot 26 jaar gratis terecht kunnen. Daar-

naast kan je voor alle mogelijke reisvragen terecht bij info@reismicrobe.be, 

een service voor jongerengroepen die naar het buitenland op kamp trekken 

en een aanbod voor jeugdorganisaties met internationaal tintje. 

Reismicrobe ziet reizen als een uitgelezen middel om de wereld en zijn 

bewoners beter te begrijpen en te respecteren. 

2.4 Vlamingen in de Wereld 

De organisatie wil via een actief netwerk een band smeden en onder-

houden tussen Vlaanderen en alle uitgeweken Vlamingen ergens in de 

wereld. Hiervoor hebben ze onder andere een tijdschrift voor hun leden, 

een elektronische nieuwsbrief en een databank met duizenden namen 

en gegevens over uitgeweken Vlamingen. Bovendien helpen zij iedereen 

die in het buitenland wil gaan wonen en werken graag verder. Ook stu-

denten die tijdens of na hun studie een stage in het buitenland willen 

doen, helpen ze verder dankzij hun wereldwijd netwerk van adressen. 

Meer info vind je op www.viw.be. 

2.5 Internationale ‘portaal’sites 

Op het internet vind je sowieso een heleboel websites met landeninfor-

matie. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op www.landenweb.net. Of bij 

www.euroreizen.be/landen

Ook het reizigersnetwerk van vzw Wegwijzer  (landeninfo) geeft je waar-

devolle informatie: www.wegwijzer.be/reisforum

Op de website van Amnesty International vind je landendossiers en een 

heleboel waardevolle weetjes: www.aivl.be.

Zeker interessant zijn de grote ‘portaal’sites, meestal vanuit de Verenig-

de Staten of het Verenigd Koninkrijk. Zij bieden uitgebreide databanken 

met info, vacatures, aanbiedingen en organisaties. En dat rond de meest 

verschillende internationale mogelijkheden: opleidingen, stageplaatsen, 

jobs, vrijwilligersprojecten, enzovoort. Meestal kan je er per land of re-

gio selecteren, en zo rechtstreeks adressen voor je plannen vergaren. 

Als je een voorbeeld van zo’n internationale, digitale wegwijzer wilt be-

kijken surf je maar eens naar: 

www.goabroad.com•	  of www.transitionsabroad.com

www.canada.travel:•	  hier kan je allerlei info opzoeken over het land 

dat je selecteert.

2.6 Fora rond allerlei buitenlandse projecten 

Op het internet vind je een heel aantal fora. Hier kan je zoekertjes rond 

vraag en aanbod plaatsen of beantwoorden. Je vindt er een heleboel 

praktische informatie, kan er tips uitwisselen met mekaar, enzovoort. 

Reizigers informeren reizigers! 

Op het forum van Wegwijzer vzw kan je allerlei zoekertjes plaatsen •	

en beantwoorden. Het gaat meestal over landeninformatie maar 

elk thema rond “naar het buitenland gaan” kan aan bod komen. 

www.reisomdewereld.nl/forum:•	  Nederlands forum met vraag en 

aanbod rond vrijwilligerswerk, landeninformatie, zoekertjes voor 

reisgenoten, enzovoort. 

h•	 ttp:://members3.boardhost.com/reisweg: Nederlands forum met 

vraag en aanbod over vrijwilligerswerk, au pair, stage, studie, taal-

cursussen, vakantiewerk, verzekeringen en zo verder.

Er zijn ook een heleboel fora waar je landeninformatie op terug-•	

vindt, zoals: 

forum.joker.be•	

www.reisforum .info•	

het.reiswijzers.net/forum•	

www.reisverhalen.net•	

www.liveabroad.com •	

www.travelactive.nl•	

...•	
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Aanpakken & Wegwezen editie 2008 

Gedrukt op 6000 exemplaren

Verantwoordelijke uitgever: 

Koen Lambert (JINT vzw)

De infogids voor jongeren “Aanpakken en 

Wegwezen” is een 2-jaarlijkse publicatie van 

JINT vzw. De gids wordt uitgegeven met de 

steun van de Vlaamse Overheid en met de 

steun van de Europese Commissie, 

programma Youth in Action. 

Wil je extra exemplaren van deze infogids ont-

vangen, dat kan met een mailtje of telefoontje 

op onderstaand adres. 

Je kan de volledige infogids ook nalezen op de 

website www.jint.be/aanpakkenenwegwezen. 

In principe vind je deze brochure ook bij het 

Jongereninformatiepunt (JIP), het Jongerenad-

viescentrum (JAC) of bij de jeugddienst van je 

gemeente. 

Redactie:
Jakob Smets

Natalie Coelmont

Katrien van Belle

Sofie Van Zeebroeck

Vormgeving en illustraties:

Liselotte Courtens

Foto’s:

Deelnemers aan internationale 

projecten.

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 Brussel

tel: 02-2090720

e-mail: jongeren@jint.be

website: www.jint.be

Verklarende woordenlijst

Europese Hogeronderwijsruimte 
bestaat op dit moment uit 46 landen:

Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidjaan, België, Bosnië-Her-

zegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, 

Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, 

IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxem-

burg, Malta, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oos-

tenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Russische Federatie, Servië, 

Montenegro, Slovenië, Slowakije, Spanje, Turkije, Tsjechische 

Republiek, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Voormalige Joe-

goslavische republiek Macedonië, Zweden, Zwitserland

De geüpdate lijst vind je via deze link: 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/

index.htm#country_pages

Europese Unie (EU) 
bestaat op dit ogenblik uit 27 landen:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Fin-

land, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, 

Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, 

Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Ver-

enigd Koninkrijk, Zweden

Europese Economische Ruimte (EER): 
bestaat uit de EU + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland

Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): 
bestaat uit Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland 



JINT - JongerenPunt Buitenland 

Helpt je ‘op weg’ met:

Informatie

De infolijn: Elke werkdag van 9 tot 17u staat ons team voor je 

klaar. We helpen je op weg met je vage of concrete plannen en 

geven antwoord op je vragen in verband met het buitenland. 

Bel 02-209 07 20 of mail jongeren@jint.be.

De infogids: je hebt hem vast, maar hij is ook volledig online 

terug te vinden op www.jint.be/aanpakkenenwegwezen

Het e-zine: maandelijks houden we je gratis op de hoogte van 

de allerlaatste nieuwtjes over internationale kansen en moge-

lijkheden, met tips & tricks en ervaringsverhalen. Schrijf je in 

op www.jint.be

Info-activiteiten: JINT organiseert regelmatig info- en vor-

mingsactiviteiten. Maar ook elders in Vlaanderen vind je tal 

van events die de moeite zijn als je naar het buitenland wil: 

infodagen van organisaties, projectvoorstellingen, reisbeur-

zen,… een kalender met het overzicht vind je op www.jint.be.

Beurzen

JINT coördineert zelf een aantal subsidieprogramma’s die het 

mogelijk maken om het buitenland in je vrije tijd “anders” 

te verkennen. Hierbij staan de interculturele uitwisseling en 

kennismaking telkens centraal. Meer uitleg vind je in het mid-

den van deze gids. 

EVS: twee maanden tot één jaar in een buitenlands vrijwil-

ligersproject meedraaien. (Europees programma Youth In 

Action).

Groepsuitwisselingen: met je vrienden van het jeugdhuis, 

jeugdvereniging of gewoon een vriendenkring een uitwisse-

ling met ‘soortgenoten’ opzetten over de grens. (Europees 

programma Youth In Action).

Extra-Time: zelf een eigen-zinnig inleefproject in het buiten-

land opzetten met centen van de Vlaamse Gemeenschap.   

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 Brussel

tel: 02-2090720

e-mail: jongeren@jint.be

website: www.jint.be
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