LEREN IN HET BUITENLAND
OF OVER DE TAALGRENS ?

Euroguidance helpt
keuzebegeleiders
de weg wijzen!

TIJDENS HET SECUNDAIR ONDERWIJS
WIE ORGANISEERT ?

PROGRAMMA ?

WAT ?

ERASMUS+

• KA1: Stages voor technische en beroepsopleiding (2w-12m),
Erasmus Duaal: stages voor duaal lerenden/leertijd (2w)
• KA2: Klasuitwisseling van leerlingen (5d-2m) of langdurige
individuele leermobiliteit ‘Junior Erasmus’ (2-12m)

BUURKLASSEN

Klasuitwisseling met een school uit een buurland van België
(min. 2d)

SCHOLENBANDEN
De school

(als ze goedgekeurde
projecten heeft)

(VVOB)

SCHOLENSWITCH

Samenwerking met een school uit de Franstalige en/of
Duitstalige Gemeenschap, incl. groepsuitwisseling van min. 2d

PROVINCIALE PROGRAMMA’S

Uitwisseling met een school uit de Franstalige of Duitstalige
Gemeenschap, of een ander Europees land (min. 1d)

VGC EDUCATIEVE INITIATIEVEN

Grensoverschrijdende samenwerking
als mogelijk educatief project

(Prins Filipfonds)

(bijv. West-Vlaanderen: ‘Europa mee-maken’)
(enkel voor Nederlandstalige basis- en
secundaire scholen in Brussel)

SCHOOLEIGEN PROJECTEN
(uitwisselingen of stages, op initiatief
van de school / leerlingen)

Uitwisselingsorganisatie

(AFS, EF, YFU, WEP, ESL, EL, UWC …)

Service Clubs

(Rotary, Lions Club, Kiwanis)

Leerling en ouders

Samenwerking met een school uit het Zuiden,
groepsuitwisseling mogelijk

GA VAN START

Om de mogelijkheden te kennen:
Neem contact op met de directie
of coördinator internationalisering
van de school of Syntra opleidingscentrum

Uitwisseling (individueel/groep), stages

DIVERSE

Les volgen in een buitenlandse school

Surf naar de websites voor informatie
Toestemming van de school is vereist !

DIVERSE

Les volgen in een buitenlandse school

Contacteer de lokale afdeling over de opties.
Toestemming van de school is vereist !

GEEN

Tijdelijk les volgen in een buitenlandse school,
met bijv. verblijf bij familie.

(semester/trimester in het buitenland)

(korte of lange termijnuitwisseling)

(zelf te regelen)

School lopen in het buitenland na relocatie (expats)

Neem contact op met de buitenlandse school
Toestemming van de eigen school is vereist !
(LET OP: bij een volledig jaar onderwijs in het buitenland,
kan je niet ingeschreven blijven in de Vlaamse school).

Surf naar de officiële website van het secundair
onderwijs in het nieuwe thuisland

HEB JE VRAGEN ? Surf naar www.euroguidance-vlaanderen.be of neem contact op met Euroguidance Vlaanderen

NET NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS*
School en leerling

Leerling (en ouders)

Uitwisselingsorganisatie

(AFS, EF, YFU, WEP, ESL, EL, UWC …)

ERASMUS+

HOGER ONDERWIJS
IN HET BUITENLAND

DIVERSE

(enkele weken > schooljaar; sec. onderwijs,
taalprogramma’s, modules hoger onderwijs)

KA1: stage lopen in het jaar na afstuderen gedurende 2w-12m
(enkel voor technische en beroepsopleiding)

Een volledige studie in het hoger onderwijs aanvatten
in het buitenland

Neem contact op met de coördinator
internationalisering of de schooldirectie om de
mogelijkheden te kennen
Gastland gekend?
Surf naar de officiële website(s) voor hoger
onderwijs of Study in … websites
Opleiding gekend?
Surf naar de website van de hogeschool / unief

Les volgen aan een buitenlandse school of (taal)college

Surf naar de websites voor informatie

(Rotary, Lions Club, Kiwanis)

Service Clubs

BUITENLANDSE STUDIES EN
UITWISSELINGEN

Individueel/Groep

Contacteer de lokale afdeling over de opties

Jeugdorganisatie

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Vrijwilligerswerk (2m -1j), Stages (2-6m), Jobs (3-12m), v.a. 18j

Surf naar www.europeansolidaritycorps.be

Leerling (en ouders)

BEL’J

Vrijwilligerswerk in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap
(10d-3m, v.a. 16j)

Surf naar www.bel-j.be

Leerling (en ouders)

ERASMUS+

Erasmus voor jonge ondernemers:
leren van ervaren ondernemers

www.erasmus-entrepreneurs.eu

HEB JE VRAGEN ? Surf naar www.euroguidance-vlaanderen.be of neem contact op met Euroguidance Vlaanderen.
* In het hoger onderwijs kan een uitwisseling doorgaans ten vroegste vanaf het 2e jaar. Studenten hoger onderwijs contacteren best hun dienst internationalisering.

EEN KORTE PERIODE LEREN IN HET BUITENLAND, LOS VAN DE SCHOOLCONTEXT
(in vakantieperiodes, weekends, …)

Jeugdorganisatie

ERASMUS+

Jeugduitwisseling of Jeugdinitiatief

Jeugdorganisatie / JINT vzw

Jeugdorganisatie

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Vrijwilligerswerk (2m-1j), Stages (2-6m), Jobs (3-12m), v.a. 18j

Surf naar www.europeansolidaritycorps.be

Leerling (en ouders)

BEL’J

Vrijwilligerswerk in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap
(10d-3m, v.a. 16j)

Surf naar www.bel-j.be

Jeugdorganisatie

BEL’J

Uitwisseling met een groep uit de Franstalige of Duitstalige
Gemeenschap (4-15d)

Jeugdorganisatie

Uitwisselingsorganisatie

DIVERSE

Taalkampen en -reizen, vrijwilligerswerk, work & travel

Surf naar de websites voor exacte info

Stad/Gemeente

STEDENBAND
JEUGDUITWISSELING

Individueel/Groep

Contacteer stad/gemeente

(AFS, EF, YFU, WEP, ESL, EL, UWC …)

MEER OPTIES ? Surf naar www.gostrange.be of vrijwilligerswerk.be/vrijwilliger-worden/in-het-buitenland

NUTTIGE TIPS :
Geef niet enkel informatie,
maar ga in gesprek

Buitenlandse leerervaring is uniek
en biedt een meerwaarde

Krijg je een vraag over leermogelijkheden in het buitenland?
Ga in gesprek over de motivatie, verwachtingen en hoe de ervaring past in de
langetermijnplanning.

• Zo dragen buitenlandse stages voor lerenden uit het beroepsonderwijs en de
beroepsopleiding duidelijk bij tot de ontwikkeling van kennis en competenties.
Uit de recente VET Tracer Study(1) bleek o.a. dat 77% van de deelnemers na de
buitenlandse stage vlotter contact legt met anderen; 70% vindt nadien makkelijker
oplossingen voor moeilijke of onverwachte situaties.

Jongeren met specifieke noden kunnen
soms extra financiering krijgen
Zij kunnen bij Erasmus+ uitwisselingen rekenen op extra financiering.
Extra begeleiding of voorbereiding, aangepaste accommodatie, … ?
Het behoort tot de mogelijkheden!

Eurydice biedt informatie over nationale
onderwijssystemen in Europa
Wil je meer weten over nationale onderwijssystemen binnen Europa?
Het Eurydice netwerk stelt deze informatie ter beschikking:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

• Onderzoek(2, 3) wees uit dat jongeren die in het buitenland studeerden zowel cognitieve,
als intra/interpersoonlijke competenties ontwikkelden. Vooral interculturele
vaardigheden, zelfinzicht, flexibiliteit, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen nemen
significant toe. Deze soft skills zijn ook zeer gegeerd op de arbeidsmarkt!

Adviseer om de leerresultaten op te
nemen in de CV
Fins onderzoek(4) toonde aan dat werkgevers leermobiliteit niet automatisch linken
aan een reeks competenties die ze belangrijk vinden.
Adviseer de leerling om bij sollicitaties niet enkel de leermobiliteit te vermelden,
maar ook om de ontwikkelde competenties expliciet te benoemen!
Een CV kan je bijvoorbeeld aanmaken via de vernieuwde Europass portaal.

(1) EPOS (2019). VET Tracer Study: Studie over de impact van een buitenlandse stage voor lerenden uit het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding. Brussel: EPOS.
(2) European Commission (2014). The Erasmus impact study. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
(3) Institute of International Education (2017). Gaining an Employment Edge: The Impact of Study Abroad on 21st Century Skills & Career Prospects in the US. New York: IIE.
(4) Centre for International Mobility (2013). Hidden Competences. Helsinki: CIMO.

www.euroguidance-vlaanderen.be

V.U.: Jill Peiffer, Epos vzw, Koning ALbert II-laan 15, 1210 Brussel

EUROGUIDANCE VLAANDEREN

1

1.000

28
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34

70.000

Wij bieden 1 op 1 advies
bij vragen die jij krijgt over
studies, stages, opleidingen,
… in het buitenland

Meer dan 1.000
mobiliteitsgesprekken per
jaar. Zo helpen we dromen
waar te maken!

Al 28 jaar ondersteunen wij
keuzebegeleiders bij het
volgen van de Europese
ontwikkelingen in hun
werkveld. Elk jaar neemt
ons online aanbod toe.

We werken mee aan heel
wat externe evenementen,
zoals de 15 jaarlijkse SID-IN
beurzen en de jaarlijkse
Verruim je Horizon beurzen.

Het Euroguidance netwerk,
waar wij deel van uitmaken,
is actief in liefst 34
Europese landen.

We verzorgen eigen
publicaties en artikels
in externe publicaties,
waaronder de brochure “Wat
na het secundair Onderwijs?”
waarvan jaarlijks meer
dan 70.000 exemplaren
verspreid worden door
het Departement
Onderwijs & Vorming.

Met financiële steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie in deze publicatie.

