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De Europese en andere programma’s

8.1

Inleiding
In vorige hoofdstukken hebben we al heel kort de Europese programma’s aangehaald en deze
materie diepen we in dit hoofdstuk verder uit.

8.2

Studeren in het buitenland.
Er bestaan verschillende mogelijkheden om tijdens het volgen van studies, van een opleiding
of na het behalen van een diploma secundair of hoger onderwijs in het buitenland te studeren.
Grosso modo zijn er twee manieren: je kan vertrekken met behulp van een Europees project
of je vertrekt als free mover. Deze laatste categorie wordt later behandeld. De EU heeft een
hele reeks uitwisselingprogramma’s opgezet.

8.2.1

Studeren met behulp van steun van een Europees of een ander programma.
Er bestaan verschillende mogelijkheden om tijdens het volgen van studies of na het
behalen van een diploma hoger onderwijs in het buitenland te studeren. De EU heeft een
hele reeks uitwisselingprogramma’s opgezet.

Het Programma Een Leven Lang Leren
De Europese Commissie heeft een aantal van haar vroegere programma'
s in het domein van
onderwijs en opleiding gegroepeerd in het Programma Een Leven Lang Leren (Lifelong Learning
Programme, LLP).
Het Programma Een Leven Lang Leren laat individuen toe om gedurende alle fasen van hun leven
stimulerende leermogelijkheden te volgen over heel Europa. Het bestaat uit vier sectorale
programma'
s: Comenius (voor scholen), Erasmus (voor hoger onderwijs), Leonardo da Vinci (voor
beroepsonderwijs en -opleiding) en Grundtvig (voor volwasseneneducatie).

Een transversaal programma complementeert deze vier sectorale programma'
s opdat deze de beste
resultaten zouden opleveren. Vier sleutelactiviteiten focussen op beleidssamenwerking, talen,
informatie- en communicatietechnologieën, effectieve disseminatie en exploitatie van
projectresultaten.
Het Jean Monnet programma ten slotte stimuleert het onderwijs, reflectie en debat over het Europese
integratieproces in instellingen voor hoger onderwijs verspreid over de hele wereld.
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HET PROGRAMMA EEN LEVEN LANG LEREN

Comenius

Erasmus

Schoolonderwijs

Hoger onderwijs

(incl. lerarenopl en
nascholing)

Leonardo da Vinci

Beroepsonderwijs en –
opleiding

Grundtvig

Volwassenen-educatie

Transversale programma's - 4 kernactiviteiten:

•

Beleidssamenwerking en -vernieuwing

•

Taalonderwijs

•

ICT

•

Verspreiding en benutting van resultaten

Jean Monnet programma - 3 kernactiviteiten:

•

Jean Monnet actie

•

Europese instituten

•

Europese associaties

EXTERNE LINKS
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.epos-vlaanderen.be
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8.2.1.1

Studeren, vrijwilligerswerk of werkervaring na het secundair onderwijs of de leertijd.
Als de jongere stopt met zijn of haar studies secundair onderwijs of met de leertijd dan
zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden. Ten eerst kan men kiezen voor een
werkervaring in een ander land.
De looptijd van zo een project is meestal tussen de 2 en de 26 weken. Dit initiatief
wordt gesteund door het Leonardo da Vinci programma.
Er is ook de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk(EVS). Hier praten we dan over een
periode van 2 maanden tot een jaar. De vrijwilligers worden uitgestuurd door een
organisatie via Youth in Action en Extra Time.
Hier willen we toch wel wijzen op het feit dat de beurs niet alle kosten dekt. Het gaat,
in principe, alleen over de meerkost die het verblijf in het buitenland met zich
meebrengt.

8.2.1.2

Studeren, stage of werkervaring tijdens en na het hoger professioneel onderwijs.

Hier kan de student zowel tijdens als na zijn studies een periode naar het buitenland.
Er zijn de stages en werkervaring, met een looptijd van minimum 3 maanden, in een
ander land van Europa. Dit is een project dat loopt met de steun van Erasmus
programma. Studeren en stage kan in Europa met Erasmus, in de Frans of Duitstalige
gemeenschap van België met Erasmus Belgica en wereldwijd met Erasmus Mundi.
Bovendien bestaat er ook de mogelijkheid om aan vrijwilligerswerk te gaan doen. De
vrijwilligers worden uitgestuurd door een organisatie via Youth in Action en Extra
Time.
Nieuw is ook dat er nu ook voor stages tijdens de opleiding een beroep op Erasmus
kan gedaan worden.
Schematische weergave van de mogelijkheden voor professionele bachelors.
Studeren
Tijdens

Na

Stages

Vrijwilligerswerk

-

Erasmus

-

Erasmus

-

Erasmus Belgica

-

Erasmus Belgica

-

Erasmus Mundi

-

Erasmus Mundi

-

Leonardo da Vinci

-

-

Erasmus Comenius
Taalassistentschappen

Youth in
Action

-

Extra Time
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Wie komt nu in aanmerking voor dit project?
Elke student die ingeschreven is aan een hogeschool komt, in principe, in aanmerking
om zich kandidaat te stellen. Hij of zij moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:
•
•
•

Er moet een, door beide hogescholen ondertekend, bilateraal akkoord zijn.
De student heeft de nationaliteit van één der EU-staten.
De student is voor het lopende academiejaar ingeschreven in de hogeschool.

Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject van de Gemeenschappen van België
voor de promotie van de studentenmobiliteit tussen de instellingen voor hoger
onderwijs in de 3 Gemeenschappen.
Het biedt aan hogeschoolstudenten de mogelijkheid om een gedeelte van hun
opleiding aan een hogeschool in een andere Gemeenschap door te brengen.
Het is de bedoeling dat de student zich probeert te integreren in de taal en de cultuur
van een andere Belgische Gemeenschap.
Er wordt op deze manier de kans geboden om leren om te gaan met een andere
mentaliteit en omgeving.
Dit is een redelijk populair programma, want in het afgelopen academiejaar namen
meer dan 200 studenten deel aan Erasmus Belgica.
Je kan meer informatie aangaande dit onderwerp aanvragen op onderstaand adres:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Epos agentschap
Hendrik Consciencegebouw A7
Koning Albert II laan 15
1210 Brussel
Of op deze webstek:
http://www.epos-vlaanderen.be
Er is ook nog het Erasmus Mundi programma. Dit heeft als voornaamste doel om de
kwaliteit van het hoger onderwijs in Europa en het intercultureel begrip in het
algemeen te promoten en verbeteren. Meer informatie over dit onderwerp vind je op
onderstaande website:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

8.2.1.3

Studeren, stage of werkervaring tijdens en na het academisch onderwijs aan hogescholen
en universiteiten.
Ook hier zijn de mogelijkheden legio. Je kan vanaf je derde jaar bachelor, of na het
behalen van je diploma naar het buitenland gaan.
de
ste
In het 3 jaar bachelor, soms 1 jaar master worden er aan de studenten
verschillende opties aangeboden.
Na de studies is de keuze niet minder groot. Ten eerste is er het Leonardo da Vinci
programma waar je werkervaring kan opdoen.
Ten tweede is er het Comenius programma. Deze zijn nu beter bekend als de
taalassistentschappen. Dit is een specifieke actie om de taalkundige verscheidenheid
binnen Europa te ondersteunen en om de kwaliteit van het taalonderwijs te
verbeteren.
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Bovendien wordt er aandacht besteed aan de bevordering van de toegang tot
levenslang en levensbreed leren van talen. Er gaat speciale aandacht uit naar de
minder gebruikte en minder onderwezen talen.
Voor meer informatie kan je terecht op onderstaand adres:
http://www.epos-vlaanderen.be
Er worden ook bilaterale akkoorden afgesloten. Die zijn er op verschillende vlakken,
zoals daar zijn voor specialisatiebeurzen, navorsingsbeurzen, vakantiebeurzen en
studiebeurzen die worden aangeboden door verschillende instanties( vb NAVO,
Europese Commissie,…).

8.2.1.4

Tijdens de studies.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om tijdens het volgen van studies of na het
behalen van een diploma hoger onderwijs in het buitenland te studeren. De EU heeft een
hele reeks uitwisselingprogramma’s opgezet.
Erasmus voorziet financiële steun voor tal van activiteiten op het niveau van het hoger
onderwijs, waaronder mobiliteitsbeurzen voor studenten aan hogescholen en
universiteiten.
Wie komt nu in aanmerking voor dit project?
Elke student die ingeschreven is aan een universiteit of een hogeschool komt, in
principe, in aanmerking om zich kandidaat te stellen. Hij of zij moet wel aan bepaalde
voorwaarden voldoen
•
•
•

Er moet een, door beide universiteiten of hogescholen ondertekend, bilateraal
akkoord zijn.
De student heeft de nationaliteit van één der EU-staten.
De student is voor het lopende academiejaar ingeschreven in de hogeschool.

Het Erasmus onderdeel van de LLP programma van de Europese Unie stelt aan de
deelnemende landen een budget ter beschikking om de Europese dimensie in hoger
onderwijs te bevorderen.
Het heeft speciale aandacht voor de bevordering van de mobiliteit van de studenten in
het hoger onderwijs.
Er bestaat ook nog de mogelijkheid om een Erasmus Belgica of een Erasmus Mundus
programma te volgen.( zie hoger)
8.2.1.5

Na de studies.
Na de studies is de keuze niet minder groot. Ten eerste is er het Leonardo da Vinci
programma.
Ten tweede is er het Comenius programma. Deze zijn nu beter bekend als de
taalassistentschappen.
Dit is een specifieke actie om de taalkundige verscheidenheid binnen Europa te
ondersteunen en om de kwaliteit van het taalonderwijs te verbeteren.
Bovendien wordt er aandacht besteed aan de bevordering van de toegang tot
levenslang en levensbreed leren van talen. Er gaat speciale aandacht uit naar de
minder gebruikte en minder onderwezen talen.
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Er zijn dan ook nog de bilaterale akkoorden die worden afgesloten. Die zijn er op
verschillende vlakken, zoals daar zijn voor specialisatiebeurzen, navorsingsbeurzen,
vakantiebeurzen en studiebeurzen die worden aangeboden door verschillende
instanties.( vb NAVO, Europese Commissie,…)
Schematische weergave van de mogelijkheden voor academische bachelors en masters.

Tijdens

Na

Studeren
- Erasmus

Vrijwilligerswerk

-

Erasmus Belgica

-

Erasmus Belgica

-

Erasmus Mundi

-

Erasmus Mundi

-

EC-US Atlantis

-

EC-Canada

-

EC-Japan

-

EC-Australië

-

EC- Nieuw
Zeeland

-

EC-India

-

Bilaterale
akkoorden
NFWO
NATO
EC
British Council
Belgische
stichting roeping

-

Leonardo da Vinci

-

-

Erasmus Comenius
Taalassistentschapp
en

Youth in
Action

-

Extra Time

-

8.3

Stages
- Erasmus

Onderzoek

-

-

EU: The
researcher
s mobility
portal
Bilaterale
akkoorden

Free movers.
Free movers wil zeggen dat we gaan studeren in of buiten Europa zondersteun van een
Europees of een ander programma.
Dit is dus eigenlijk de moeilijke weg kiezen. Het is van primair belang dat de betrokkene tijdig
aan de voorbereiding begint. Het vinden van accurate en actuele informatie is hier zeker en
vast een must.
Een eerste vereiste is het nagaan of de jongere de taal wel voldoende beheerst. Soms is het
nodig dat hij of zij een bepaald minimumniveau behaalt op een taaltest.
In Engeland bijvoorbeeld vragen sommige instellingen een score van 6 of hoger op de IELTS
(International Language Testing System). Een voorbereidend jaar kan hier soms wel een
nuttige en broodnodige overgangsmaatregel zijn. Het is een kwestie van de eigen talenten en
gaven zeker niet te overschatten.

7

Het vinden van de benodigde informatie kan via verschillende kanalen. Dit kan onder andere
via de verscheidene culturele instituten, zoals het Goethe instituut, het Danske instituut,
Cervantes instituut,…
Maar ook de buitenlandse ambassades met een kantoor in ons land kunnen hier van dienst
zijn. Voor een lijst van deze adressen verwijzen we je graag door naar volgende website:
http://users.pandora.be/euroguidance/studeren.html
8.3.1

Checklist:

1. Beheers je in voldoende mate de taal van het gastland ? (ook om de cursussen vlot te kunnen
volgen) soms moet je een bep. minimumniveau behalen op een taaltest, bv. in de UK vragen sommige
instellingen score 6 of hoger op de IELTS (Intern. English Language Testing System).
Een voorbereidend jaar kan in sommige gevallen nuttig zijn (vb. UK: Bridging Course)
Waar vind ik aanvullende informatie?
- Culturele instituten
- adressen van buitenlandse ambassades in Belgie
2. Weet je iets af van de cultuur en gebruiken van het gastland ?
3. Waar zul je verblijven ? In sommige landen is er een gebrek aan passende of betaalbare (huur,
waarborgsom) huisvesting.
The world'
s largest international accommodation network for Youth, Students and HomeOwners
ROOMLINKER: Watch and choose your ideal roommate !
4. Verblijfsvergunning (visa buiten de EU) ? In de EU heb je verblijfsrecht voor de duur van de
opleiding als je die opleiding aan een "erkende instelling" volgt, -> is de instelling erkend ? zie ook:
adressen van buitenlandse ambassades in Belgie
Verblijfsrecht houdt meestal 2 bijkomende zaken in:
- beschikken over voldoende financiële middelen
- ziekteverzekering
Speciaal geval: Onderdanen uit derde landen die legaal in een lid-staat van de EU verblijven kunnen
in de regel gedurende max. 3 maanden (met of zonder visum naargelang de nationaliteit) worden
toegelaten tot een andere lidstaat dan die waarin zij verblijven. Tijdens deze periode mogen zij geen
betaalde arbeid verrichten, maar zij kunnen wel bepaalde opleidingen volgen (zomercursus,
taalcursus, ...)
Welke andere documenten heb je nodig ? (bv. rijbewijs,...)
5. Beschik je over voldoende financiële middelen om de studie-periode te kunnen overbruggen
? EN om terug naar huis te reizen ?? maak een REALISTISCH BUDGET !
(Je financ. middelen moet je kunnen bewijzen !)
Recht op een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap? studietoelagen Recht op een studiebeurs
in het gastland (zelden) ? Studentenjob (niet in alle landen mogelijk: een verblijfsvergunning is niet
altijd een arbeidsvergunning) ? meer informatie: Studiebeurzen in het kader van bilaterale
samenwerking en on-line brochure "GRENSVERLEGGEND" :Verder studeren in het buitenland
6. Is je ziekteverzekering in orde ?
Aanvullende verzekeringen nodig ? (-> aanrader)
-Repatriëring in geval van ziekte/ongeval
-Wettelijke aansprakelijkheid
7. Geeft mijn Vlaams diploma toegang tot deze buitenlandse studie ? Zal je met het diploma dat
je in het gastland zult behalen, aan de slag kunnen in Vlaanderen of ergens anders ? Probleem van
de GELIJKWAARDIGHEID van het diploma en de voorwaarden voor de eigenlijke
BEROEPSUITOEFENING ! Voor meer informatie: NARIC - Departement Onderwijs voor diploma'
s
hoger onderwijs en Departement Onderwijs voor diploma'
s secundair onderwijs
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8. In sommige landen moet je zeer vroeg inschrijven aan een universiteit of hogeschool, in de
loop van het schooljaar voorafgaande aan de start van je studies:
-UK: centrale procedure via UCAS voor 15/12
-NL: centrale procedure (enkel voor bepaalde richtingen) voor 01/12 bij de IB-groep: ga naar
'
aanmelding en studiefinanciering'
9. Lees zeker ook 'last but not least' over o.a. contact houden met de thuisblijvers en medische
informatie...
8.3.2 Meer info ?
GRENSVERLEGGEND: Brochure studeren in het buitenland
Je CLB centrum
De coördinator voor Europese en internationale zaken van je hogeschool of universiteit.
The world'
s largest international accommodation network for Youth, Students and HomeOwners
ROOMLINKER: Watch and choose your ideal roommate !
The ERASMUS / Study Abroad information resource
Met EUROPASS toon je wat je kan!
KAMIEL, de '
paperassengids'voor jongeren met buitenlandse plannen!
Nuttige links en adressen voor studenten die vanuit ons land vertrekken!

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de informatie die erin is vervat.
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