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ALGEMEEN KADER
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WAAROM ZOU JE HET DOEN?

• Verrijkend voor jezelf “soft skills”

• Zal kansen geven om je verdere loopbaan 

een andere wending of vliegende start te geven

• Je onderscheidt jezelf van de andere afgestudeerden

• Zeer goed voor je CV (erasmus is al ‘gewoon’geworden)
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• Uniek moment in je leven => veel flexibiliteit en tijd

• Zoekproces zeer verhelderend, zelfs al blijf je thuis

• Applicatieproces is een leerschool – vraag steeds feedback!

• Je zal je CV en motivatiebrieven steeds verbeteren 



HOE BEGIN JE ERAAN? 

• Belangrijk: jezelf vragen stellen met open vizier

• Wat

• Waarom

• Waar

• Waarom daar

• Verwachtingen

• Grote kader van buitenlandplannen

• Wed op meerdere paarden tegelijk
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STUDIE/STAGE/WERKEN IN HET BUITENLAND

3 verschillende mogelijkheden om in het buitenland te leven

Het één kan naar het andere leiden 

Probeer na te gaan welke vorm best bij je past en wat haalbaar is

In ieder geval heel wat werk:

• Dossiers klaarmaken

• Zoeken naar geschikte opportuniteit 
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IN IEDER GEVAL: VEEL WERK (1 JAAR)

• Kostenplaatje! (ook van de voorbereiding – vb test)

• Financiering overwegen

• Administratie in orde brengen

✓ Aanvraagformulieren

✓ Diploma’s

✓ Testen 

✓ Interview/examens

• Regelen van vertrek (visum, woonst,…) 

=> tijd, geduld, doorzettingsvermogen! 
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BASIS INFO 

www.kamiel.info

Doelpubliek: jongeren tussen 16 en 30 jaar oud die voor een 
tijdelijke, niet-toeristische activiteit naar het buitenland gaan. 
Goede gids voor alles wat te maken heeft met ziekteverzekering, 
kinderbijslag, belastingen, inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen, 
reis- en verblijfsdocumenten

www.gostrange.be

infosite voor buitenlandplannen: infomomenten, getuigenissen, praktische 
info over beurzen 

http://www.centenvoorstudenten.be

Wegwijs in het studentenstatuut
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INFO AAN DE UGENT

Faculteit
Op ufora: Welcome Abroad

• Stageplaatsen

• Verder studeren en werken in het buitenland

• beurzen

Centraal

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/welcomeabroad/na-je-

studies.htm

PPT en infosessies over specifieke topics – zeer interessant!!
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ENGELSE TESTEN

1. TOEFL : verschillende tests, goedkoopste $120 – meestal mogelijk van thuis – wordt door 

veel instellingen aanvaard – www.ets.org/toefl

2. IELTS: kost € 248 – in Brussel – wordt niet door alle instellingen aanvaard -

https://www.britishcouncil.org/exam

1. PEARSON: Kost $265 - in Brussel – wordt niet door alle instellingen aanvaard

https://www.pearsonpte.com/pte-academic
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STUDIE
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WAAROM?

• Probeer na te gaan welke opleiding een goede 

aanvulling kan betekenen op jullie huidige opleiding

• Verdieping 

• Verbreding
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VOORBEREIDING

• 2 processen die parallel verlopen: toelating tot een universiteit of opleiding én 

financiële haalbaarheid bekijken

• Diploma’s: vaak officiële vertaling nodig (kan pas na het behalen van het diploma –

deadline!)

• Puntenbrieven: de instelling waar je studeert moet je puntenbrieven en diploma’s in 

het Engels kunnen afgeven, moet wel geen officiële vertaling zijn – je kan dit 

afprinten van oasis 

• CV: hou bij wat je allemaal geschreven hebt, bachelor en masterproef

Gebruik ook andere ervaringen – iedereen weet dat je een starter bent. Bij 

sommige universiteiten, bv in de US, speelt vrijwilligerswerk een belangrijke 

rol in je dossier

• Hou alle motivatiebrieven, CV’s bij, laat ze nalezen en sleutel er geregeld aan –

werkproces
• Denk na over mogelijke referentiepersonen en spreek ze nu al aan

• Bekijk of je testen moet afleggen, een persoonlijk dossier moet indienen, en hoe je er 

het best op kan voorbereiden
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STUDEREN IN HET BUITENLAND OP EIGEN INITIATIEF
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/welcomeabroad/na-je-
studies.htm

• Beslis eerst waar en wat je wil studeren
• Beperk je niet tot 1 opleiding/stad/universiteit
• Ga na wat het financieel betekent voor je (applicatieproces, inschrijving, verzekeringen, 

huisvesting, levenskosten) 
• Bekijk alle deadlines en schrijf ze op!
• Begin niet op het laatste nippertje
• Zorg dat je snel alle nodige documenten verzamelt
• Bekijk of diploma hier aanvaard wordt: NARIC - Vlaanderen 

https://www.naricvlaanderen.be/
• PRAAT EROVER 
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WAAR STUDEREN?

̶ Erasmus mundus: (uitwisseling dus vaak met beurs) 
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en

Onze faculteit: Erasmus Mundus Global Studies (deadline 31/3, zonder beurs 10/5) 
https://globalstudiesmasters.eu/

̶ http://onderwijs.vlaanderen.be/vind-een-opleiding-in-het-buitenland: algemene info
̶ https://www.studentsonthemove.be/nl/: algemene info
̶ https://education.ec.europa.eu/study-in-europe: website van EU met alle info over studeren in EU
̶ www.studyineurope.eu: database van alle opleidingen in alle landen met goede zoekfunctie, maar is 

betalend om details te kunnen zien
̶ https://www.umultirank.org/: ranking van universiteiten
̶ https://www.campusfrance.org/fr : alles over Frankrijk
̶ https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/: alles over Duitsland
̶ https://www.britishcouncil.be/ : alles over UK
̶ www.internationalstudent.com/study_usa/: alles over USA
̶ www.educations.com/study-guides/asia/: alles over Azië
̶ https://www.eqar.eu/about/projects/deqar-project/about-deqar/: uitleg over de organisatie en evaluatie 

van het hoger onderwijs per Europees land (niet beperkt tot EU), met evaluatierapporten
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BEURZEN VOOR STUDIE

Overzicht van alle belangrijke beursmogelijkheden
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/welcomeabroad/na-je-studies.htm
https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen

Beurzen voor land naar keuze:
Fayatbeurzen: https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/welcomeabroad/presentaties/fayat.pdf
https://www.vlaanderen.be/fayatbeurs-aanvragen

deadline: 1 december 
je moet ook zelf de toelating bij de universiteit behalen 

Vocatiobeurzen: https://www.vocatio.be/nl/informations/ deadline: november

Beurzen voor bepaalde landen 
US: BAEF – https://baef.be/fellowships-for-belgians/ deadline: november
Fulbright - https://www.fulbright.be/ deadline: november
Ook voor Canada, China, Italië, Mexico,Taiwan, Japan 

Renteloze lening
Fernand Lazar Stichting http://fernandlazard.be/nl/ - deadline februari
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STAGE
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WAAROM?

• Stage: Brug tussen studie en werk

• Uittesten’ bepaalde sector / werkomgeving

• Vergroten professionele competenties

• Internationale ervaring → boost voor je CV!!

• Culturele immersie / arbeidscultuur

Interculturele vaardigheden, flexibiliteit

Talenkennis, professioneel jargon
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ERASMUS+/RECONFIRM

https://www.ugent.be/student/nl/na-je-studies/naar-buitenland-na-studie/stagesbuitenland.htm

Wanneer

• 2 tot 12 maanden (minus al ‘opgebruikte’ E-maanden in laatste studiecyclus)

• Op te nemen in jaar volgend op het afstudeerjaar

• Voorafgaand aan periode van reguliere job met regulier arbeidscontract

Voor wie

Afgestudeerden uit (prof) BA, MA, ManaMa, PhD

kandideren via https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/erasmusplus-stage-na-

afstuderen#terms

• Zelf online registreren = noodzakelijk

Deadline: voor ontvangst van eindresultaat van jouw studie

• Ongeacht je afstudeert in juni, september of februari

Let wel: datum ontvangst eindresultaat ≠ dag van proclamatie!!
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ERASMUS: BEURS

De beurs is voor maximaal 6 maanden

Het beursbedrag varieert naargelang het land van bestemming. Er zijn drie beurscategorieën 

voor drie landengroepen:

• GROEP 1- 529€ / 779€*: Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, 

Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

• GROEP 2 - 479€ / 729€*: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, 

Oostenrijk, Portugal, Spanje

• GROEP 3 - 429€ / 679€*: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, 

Slovakije, Noord-Macedonië, Kroatië, Servië, Slovenië, Tsjechische Republiek, Turkije

• Alle andere partnerlanden: 700€/950€* - landen: zie website
*Studenten die deel uitmaken van ondervertegenwoordigde groepen hebben recht op het hogere beursbedrag per maand. 

(beursstudenten, werkstudenten, studenten met functiebeperking erkend door VAPH)

First come, first serve op basis van indieningsdatum van de volledige buersaanvraag
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WAAR KAN JE STAGE DOEN

̶ Elke publieke of private organisatie actief op de arbeidsmarkt of in onderwijs, 

training en jeugdwerk

̶ Start-ups met ervaring / geen eenmanszaken

̶ Géén stage met E+ beurs mogelijk in:

- EU-instellingen en –organismen, incl. gespecialiseerde agentschappen, cf. lijst 

http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm

- Organisaties die EU-programma’s beheren, zoals nationale agentschappen
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TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE STAGE

• Stage i.f.v. loopbaanambities / evt. heroriëntering 

• Je competenties & ontwikkelingsdoelen / talenkennis

• Belang van goede communicatie met stageplaats vanaf 1ste contact!

• Afstemming verwachtingen beide partijen:

bespreek takenpakket & uurrooster

bespreek begeleiding

bespreek arbeidsongevallenverzekering

• Voorbereiding: budget, accommodatie, transport, 

ook op cultureel vlak!

• Kans om professioneel netwerk op te bouwen

Vragen: buitenlandnastudies@ugent.be
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STATUUT

• Wachttijd (beroepsinschakelingstijd):

- Inschrijven als werkzoekende bij VDAB

- Let wel: RVA toestemming vragen voor vertrek

• Kindergeld: kan in bep. gevallen doorlopen tijdens stage 

(indien stagevergoeding laag genoeg is)

• Verzekeringen:

- gezondheidszorgen (verplicht)

- burgerlijke aansprakelijkheid (aan te raden)

- arbeidsongevallenverzekering: in principe via stageplaats

• Meer info via: www.kamiel.info 
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HOE VIND JE EEN BUITENLANDSE STAGE?

• Internet!

• Via databases / jobportalen : o.a.

https://erasmusintern.org/traineeships

https://leonet.joeplus.org/en/welcome/

https://graduateland.com/nl/jobs/traineeship

https://estage.diplomatie.be/post/nl

https://programmes.eurodesk.eu/internships

• Gebruik je netwerk!

• Spontaan solliciteren; wat heb je aan te bieden? (win – win)

- cv / competenties

- benadruk wat jij de stageplaats kan bieden
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ANDERE BEURZEN

Flanders Trainee Programme: https://www.fdfa.be/nl/ftp

Financieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij een 

internationale organisatie bv UN of EU – reisbedrag + forfaitair maandbedrag

Washington Centre https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/the-

washington-center

Fulbright: https://www.fulbright.be/

Voor studenten gedomicilieerd in West-Vlaanderen: 

https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/internationaal-subsidiereglement
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WERKEN IN HET BUITENLAND
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WERKEN BINNEN EER

• https://www.vdab.be/internationaal

• EER: 28 EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

• Binnen EER en Zwitserland: 

• zeker toestemming om te werken

• geen verblijfsdocumenten nodig

• je hebt nog recht op drie  maanden werkloosheidsuitkering terwijl je in het 

buitenland werk zoekt

• https://ec.europa.eu/eures/public/index_nl : database van jobs

• http://europa.eu/youreurope/advice/index_nl.htm

specifieke info per land + vragen te stellen
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EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS

https://europa.eu/youth/solidarity_nl

Wat? 
• ondersteunt jongeren die willen meewerken aan tijdelijke 

solidariteitsprojecten.

Wie? 
• Je bent minstens 18 en maximum 30 jaar op het moment dat je de job 

uitoefent. 
• Je hebt de EU-nationaliteit.

Vergoeding:
• Je krijgt een loon terwijl je de job uitoefent en hebt recht op een financiële 

tussenkomst om je reis- en verhuiskosten te compenseren.
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WERKEN BUITEN EER

https://www.vdab.be/internationaal

• Veel papieren in orde brengen

• internationaal paspoort, visum, werkvergunning, verblijfsvergunning 

ambassade: eventueel bijkomende papieren

• Belgische belastingsdienst

• Ziekteverzekering

• Werkloosheidsuitkering 

 kamiel.info
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WERKEN IN HET ZUIDEN: ALGEMEEN 

Jobs in NGOs

www.11.be: zowel vrijwilligerswerk als betaalde jobs

sollicitatie zelfde als andere jobs

benadruk in je cv buitenlandse ervaringen, ook als ze kort zijn
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WERKEN IN HET ZUIDEN: SPECIFIEKE PROGRAMMA’S VOOR 
JONGEREN

https://www.juniorprogramme.be/

• Junior programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

• Geen ervaring gevraagd

• Contract van 12 maanden verlengbaar tot 24 maanden

• Max 30 jaar
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WERKEN IN HET ZUIDEN: SPECIFIEKE PROGRAMMA’S VOOR 
JONGEREN

Junior Programme Officer

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Jobs/Internationale_vaca
tures/JPO/

• De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese 
Unie. 

• Master's degree. 

• Minstens twee jaar beroepservaring van hoge kwaliteit; de ervaring moet relevant zijn 
voor de gekozen functie; te preciseren in de motivatiebrief. 

• De leeftijdslimiet bedraagt 32 jaar (op 31 december van het oproepjaar). 
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VRAGEN?

An.desmet@ugent.be
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