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4. Reizen en studeren in Europa

Inleiding

Al op reis geweest naar Frankrijk? Nederland? Spanje? Of misschien naar Polen, Zweden of Denemarken? Dan heb je 
wel gemerkt hoe gemakkelijk dit allemaal gaat: je hoeft geen visum aan te vragen en je kan met je nationaal rijbewijs 
België in en uit rijden zonder aan de grenzen te stoppen. In veel Europese landen kan je ook gewoon met dezelfde 
munt blijven betalen: de euro. 

Maar hoe zit het als er op reis iets minder leuks gebeurt: stel dat je ziek wordt. 
Met de Europese ziekteverzekeringskaart, krijg je je medische kosten gewoon 
terugbetaald, ofwel achteraf in België ofwel onmiddellijk in het land waar je 
verblijft. Heb je een ongeval? Dan bel je best het Europese noodnummer ‘112’. 
Met dat nummer kan je in elk Europees land en met eender welk toestel de 
hulpdiensten oproepen. 

Stel dat je voor een langere periode in het buitenland wil verblijven: je gaat 
bijvoorbeeld studeren of stage lopen in Oostenrijk of in Portugal. Ook dan heeft 
de EU een hele reeks maatregelen voorzien om je verblijf zo vlot en aangenaam 
mogelijk te doen verlopen. Meer zelfs, omdat de EU het zo belangrijk vindt dat 
de Europese burgers elkaar leren kennen en meerdere talen kunnen spreken, 
bestaan er talrijke subsidieprogramma’s voor mensen die een buitenlandse 
ervaring willen opdoen. De meeste van die programma’s horen thuis in het 
overkoepelende ‘een Leven Lang Leren Programma’ van de Unie. Het bekendste 
onderdeel van dit programma is wellicht de Erasmusuitwisseling. Maar ook via 
het Leonardo da Vinci deelprogramma en het programma Jeugd kan je een 
buitenlands avontuur meemaken. Om wegwijs te geraken in alle mogelijkheden, heeft Europa ‘Eures’ opgericht. Bij dit 
agentschap kan je terecht voor al je vragen rond studeren, stage lopen en werken in een andere EU-lidstaat. Ook op 
het Ploteus-portaal en het Jeugdportaal kan je heel gemakkelijk opzoeken welke opleidingen er in de andere Europese 
landen bestaan en welke de subsidiemogelijkheden zijn. En er is meer: aantonen dat je ervaring hebt in het buitenland, 
staat natuurlijk heel goed op je cv. Om deze ervaring in de verf te zetten, is ‘Europass’ in het leven geroepen. Dit is een 
soort diploma dat bewijst welke vaardigheden je in het buitenland hebt opgedaan. 

Smaakt dit naar meer? 

 



2

Het NiEUwste Blad
Editie Vlaanderen

2008 - GRATIS

 

4. Reizen en studeren in Europa

…en de letter ‘E’ staat 
voor ?
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De E40 loopt van Frankrijk tot Oezbekistan en is 
maar liefst 8000 km lang. Zo wordt het Europese 
continent doorkruist door een reeks Europese 
wegen, zoals de E40, die met de letter ‘E’ en en-
kele cijfers worden aangeduid. Ook de E17 klinkt 
ons Belgen wellicht bekend in de oren. Wanneer 
we met de auto de Belgische grenzen oversteken, 
blijft ons rijbewijs ook over de grens gelden. Een 
rijbewijs dat in een EU-lidstaat werd uitgereikt, is 
immers in de hele EU geldig. Vanaf 2013 worden 
onze rijbewijzen geleidelijk vervangen door een 
uniform Europees model, dat niet groter dan een 
bankkaart zal zijn. Wanneer je onderweg een on-
geval krijgt, biedt je autoverzekering dekking. Dat 
is het geval in de hele EU plus IJsland, Noorwe-
gen en Zwitserland. Wat je wel best bij je hebt, is 
het Europees aanrijdingsformulier. Met dit stan-
daarddocument kan je bij een ongeval in het bui-
tenland gemakkelijker ter plaatse aangifte doen.

Ziek in het 
buitenland?
Als je in het buitenland gaat studeren of stage 
lopen, moet je steeds vooraf contact opnemen 
met je ziekenfonds. Zo vermijd je financiële 
verrassingen als je tijdens je verblijf in het bui-
tenland medische zorg nodig hebt. 

De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) 
bewijst dat je in orde bent met de ziekteverze-
kering. Ze is geldig in alle EU-landen, Zwitser-
land, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein op 
voorwaarde dat je er enkel tijdelijk bent. De 
reden van je verblijf (vakantie, studies, werk, 
…) speelt geen rol. 

Wat is het voordeel van deze kaart? Als je 
medisch noodzakelijke zorg geniet, geeft de 
EZVK recht op de terugbetaling door een bui-
tenlands ziekenfonds. Na een bezoek aan een 
buitenlandse arts of apotheker, moet je in de 
meeste landen zelf eerst de factuur betalen. Je 
kan dan achteraf ter plaatse een terugbetaling 
krijgen door je facturen en je EZVK te presen-
teren aan het lokale ziekenfonds. Hoeveel je 
terugbetaald krijgt, is afhankelijk van het land 
van bestemming, je leeftijd en de duur van je 
verblijf. 

Op de achterzijde van de EZVK vind je 2 tele-
foonnummers. Indien je dringende medische 
verzorging nodig hebt tijdens je verblijf in het 
buitenland, bel je de alarmcentrale Eurocross 
via + 32 2 272 09 00. Zij kunnen bijvoorbeeld 
buitenlandse artsen contacteren of de repatrië-
ring naar België regelen. 

Zoek je in het buitenland een arts of een tand-
arts die Engels spreekt?
Bel dan de Mediphone: + 32 2 778 94 94. 

Beide telefoonnummers kan je bellen vanuit 
elk land in de wereld. 
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Goedendag, bonjour, 
guten Tag!
De EU telt naast vele regionale talen maar liefst 
23 officiële talen. Het Duits is de meest gesproken 
moedertaal met ongeveer 90 miljoen ‘native spea-
kers’. Het Frans, het Engels en het Italiaans zijn elk 
de moedertaal van ongeveer 60 miljoen EU-burgers. 
Wist je dat de meeste Europeanen naast hun moe-
dertaal nog minstens één andere taal kunnen spre-
ken? 

Ongeveer één derde van de EU-burgers spreekt En-
gels als tweede taal, wat het Engels veruit de meest 
gebruikte taal van de Unie maakt. De Duitse en de 
Franse taal worden elk door ongeveer 10 % van de 
EU-bevolking gesproken als tweede taal. 

Ook al spreek je goed Engels, Frans of Duits, als je 
op reis gaat apprecieert de plaatselijke bevolking het 
altijd als je enkele woorden in hun eigen taal kunt 
zeggen. Leer Europa hier alvast begroeten!

Bulgaars Zdravei 

Deens Hallo, Goddag

Duits Hallo

Engels Hello

Ests Halloo

Fins Hei

Frans Bonjour

Grieks Geia sou

Hongaars Szia

Iers Hóigh

Italiaans Ciao

Lets Hallo!

Litouws Labas! 

Maltees Allo!

Nederlands Hallo

Pools Cześć

Portugees Olá, oi

Roemeens Bună, salut

Slowaaks Ahoj

Sloveens Zdravo

Spaans Hola

Tsjechisch Ahoj

Zweeds Hallå, hej!
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Op stage in het 
buitenland met 
Leonardo da Vinci
Leonardo Da Vinci: dan denk je spontaan aan 
Italië, de Mona Lisa,… Leonardo da Vinci is 
echter ook de naam van een Europees subsidie-
programma. Dat stelt beurzen beschikbaar voor 
stages bij ondernemingen in bijna heel Europa. 
Iedereen die één of andere vorm van beroepson-
derwijs of beroepsopleiding volgt, afgestudeerden, 
werkzoekenden en werkenden kunnen in een an-
der Europees land stage lopen via het programma 
Leonardo da Vinci.

De bedoeling van een stage is uiteraard niet dat 
je het grote geld gaat verdienen. Wel dat je prak-
tijkervaring opdoet die je van pas kan komen in 
je latere loopbaan. 
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Erasmus Ruim 3% Erasmusstudenten is Belg
4 5

Studenten in het hoger onderwijs kunnen via het 
Erasmus-programma in het buitenland studeren 
of er stage lopen. Eén van de hoofddoelstellingen 
van Erasmus is om studentenmobiliteit tussen Eu-
ropese landen te stimuleren.

Als Erasmusstudent studeer je aan een buiten-
landse hogeschool of universiteit. Je verblijft er 
3 maanden tot een volledig academiejaar. Die er-
varing maakt integraal deel uit van je studie. De 
beurs die je hiervoor krijgt is afhankelijk van het 
inkomen van je ouders. Naast de 27 EU-landen, 
nemen ook Liechtenstein, Noorwegen, Turkije 
en IJsland deel aan het programma. Het Euro-
pees Parlement hecht zoveel belang aan dergelijke 
Europese ervaringen dat het er begin 2007 voor 
zorgde dat de toelage voor Erasmusstudenten fiks 
omhoog ging. Concreet ging het maandbudget 
toen van 150 naar 200 euro. 

Maar je hoeft het niet altijd ver te zoeken. Het 
Prins Filipfonds werkte het Erasmus Belgica-pro-
gramma uit om studenten uit het hoger onderwijs 
de kans te geven een deel van hun opleiding in 
een ander landsgedeelte te volgen. 

In 2005-2006 trokken 4.971 Belgische studenten met een Erasmusbeurs naar een ander Europees land. 
Omgekeerd kozen 5.087 buitenlandse studenten voor België als Erasmus-bestemming. In totaal gingen 
toen 154.421 Europese studenten ‘op Erasmus’. 

 

Uitgaande studenten Erasmus voor België 2005-2006
Grafiek over Belgische Erasmusstudenten

Erasmusstudenten in België 2005-2006

Aantal Leonardo-stages: evolutie 2000-2006
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JEugd in actiE
EuRopEEs vRiJwilligERswERk 

Wil jij je vleugels uitslaan en de grens oversteken? 
Zoek je iets anders dan een billenbruin-vakantie of een trektocht 
door Europa? Steek je handen uit de mouwen en ga als vrijwil-
liger aan de slag. Tientallen buitenlandse organisaties staan te 
popelen om je met open armen te verwelkomen. Het ‘Youth in 
Action’ programma zet je alvast financieel op weg. 

gRoEpsuitwissEling
Zit je in een jeugdbeweging, jeugdhuis of sportclub? Of wil je met je vriendengroep de grens over en zo 
een groep jongeren ontmoeten? 
Where have all the heroes gone? Een groepje Brusselse jongeren nodigde Portugese en Franse leeftijdsgeno-
ten uit en ging op zoek… Het startschot voor een spannende uitwisseling over ‘cool’ zijn in de stad. 
Met het programma ‘Jeugd in actie’ kan je uitwisselingen van groepen organiseren, een vakantiejob in het 
buitenland regelen of Europees vrijwilligerswerk doen. Neem een kijkje op onze website www.youthinac-
tion.be en vergeet vooral niet je volume aan te zetten.

‘Youth in action’ in ciJfERs
− Duur van het programma: 2007-2013 
− Budget: 885 miljoen euro  
− Welke landen doen mee: EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, 
 buren van de EU en andere partnerlanden in de wereld 
− Doelgroep: jongeren tussen 15 en 28

BELGIË – JINT v.z.w., Grétrystraat 26, B - 1000 Brussel, T 02 209 07 20, F 02 209 07 49, jint@jint.be, www.jint.be 
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Bron: EPOS vzw

27%

15%

9%7%
7%

6%

4%
4%
4%

17% 23%

12%

9%
8%7%

4%
4%
3%
3%
3%

24%

Spanje

Frankrijk

ItaliëDuitsland

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Finland

Zweden

Portugal

Andere

Andere

Spanje

Italie

Polen

Frankrijk
Duitsland

Portugal

Roemenië

Turkije

Tsjechië

Nederland



4

Na een jaartje Erasmus heb je de smaak te pakken
Een uitwisseling via Erasmus is één van de mogelijkheden voor studenten die ernaar verlangen om opnieuw een onbekende universiteitsstad te ontdekken en zich in een andere 
cultuur onder te dompelen. Het principe van Erasmus is bekend: je studeert 3 maanden tot een jaar aan een universiteit in het buitenland, maar je blijft wel student aan je 
universiteit in België. Het geeft je de kans een unieke ervaring op te doen.
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Peter De Neef (26) is jurist en werkt momenteel 
in Brussel bij Jones Day, een internationaal ad-
vocatenkantoor. Hij trok op Erasmus naar Parijs. 
Een interview.

Hoe kijk je terug op dat jaar in Parijs?

Dat was het beste jaar van mijn leven! Ik was 
eerst helemaal niet van plan naar het buitenland 
te trekken. Ik vreesde dat ik daardoor zou afstu-
deren met een beperktere kennis in vergelijking 
met mijn medestudenten. Maar ik was België een 
beetje beu en ben dan toch vertrokken. En het 
was een fantastische ervaring!

Wat maakte je verblijf in Parijs dan zo geweldig?

Het unieke is dat je opnieuw vanaf nul begint. Je 
kent niemand en moet nieuwe contacten leggen, 
vrienden maken. De eerste dagen sta je maar wat 

rond te kijken. En dus ben je verplicht open te 
staan en mensen te leren kennen, want dat doe je 
uiteindelijk in België niet meer. Maar op Erasmus 
kan je niet anders.

-«Een diploma bewijst uiteindelijk alleen dat je een de-
gelijke basiskennis hebt opgebouwd. Op de werkvloer 
zijn andere kwaliteiten zeker zo belangrijk. Daarom is 
een ervaring in het buitenland echt een troef wanneer 
je gaat solliciteren. Mensen die als student reeds met 
cultuurverschillen werden geconfronteerd, zijn meestal 
soepeler in de omgang en begrijpen dat het ook anders 
kan.»

Als Vlaming woonde en studeerde je in Brussel en sprak 
dus reeds vlot Frans. Was dat een voordeel?

Ik sprak vooral café-Frans. De juridische termen 
heb ik in Parijs geleerd. Mijn Frans is er absoluut 

op vooruitgegaan. Maar mocht ik het opnieuw 
doen, dan koos ik voor Spanje of Italië. Daar kan 
je ter plaatse een volledig onbekende taal leren. 
Dat gaat vlot. Na een week volg je de gesprekken 
al. En bij examens kijken de profs minder naar 
taalfouten.

Bleek je vrees voor een kennisachterstand op je mede-
studenten gegrond?

Het is wel zo dat aan de universiteit in Parijs de 
normen voor de uitwisselingsstudenten minder 
streng waren dan voor de Franse studenten. De 
K.U.Leuven hield wel rekening met die realiteit. 
Een Parijse zestien werd bijvoorbeeld omgezet in 
een Leuvense twaalf.

Test jezelf: hoe geschikt ben je om een internationale ervaring op te doen?
Dit is een test die wel vaker wordt gebruikt om iemands persoonlijkheid na te gaan. Grijp pen en papier, hou je antwoorden goed bij en kom te weten hoe jij 
je zal redden in een internationaal avontuur!
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1. Wanneer voel jij je het best?
a. ’s Morgens
b. In de namiddag en vroege avond
c. ’s Avonds laat

2. Je wandelt meestal
a. Vrij vlug, met lange pas
b. Vrij vlug, met korte, vlugge pas
c. Minder vlug, opgeheven hoofd en met je 
blik gericht naar de wereld
d. Minder vlug, met gebogen hoofd
e. Zeer traag

3. Wanneer je tegen mensen praat, dan
a. Sta je meestal met je armen gekruist
b. Zijn je handen in elkaar gevouwen
c. Heb je een of beide handen in je zij
d. Raak je de persoon tegen wie je praat aan
e. Speel je met je oor, raak je je huid aan, of ga 
je met je handen door je haar

4. Wanneer je je ontspant, dan zit je
a. Met gebogen knieën en met je benen netjes 
zij aan zij
b. Met je benen over elkaar
c. Met je benen languit gestrekt
d. Met één been geplooid onder je

5. Wanneer je iets echt grappig vindt, dan rea-
geer je door

a. Heel hartelijk te lachen
b. Te lachen, maar niet te luid

c. Te gniffelen als om een klein binnenpretje
d. Schaapachtig te lachen

6. Als je naar een fuif of een bijeenkomst onder 
vrienden gaat, dan

a. Maak je een luidruchtige entree zodat ieder-
een je komst opmerkt
b. Maak je een stille entree en ga je meteen op 
zoek naar iemand die je kent
c. Glip je binnen en probeer je onopgemerkt 
te blijven

7. Je bent zeer geconcentreerd met iets bezig, en 
plots word je onderbroken. Hoe reageer je?

a. Je verwelkomt deze onverwachte pauze
b. Je bent extreem geïrriteerd
c. Je reageert ergens tussen deze twee extremen 
in

8. Welk van de volgende kleuren vind je het 
mooist?

a. Rood of oranje
b. Zwart
c. Geel of lichtblauw
d. Groen
e. Donkerblauw of paars
f. Wit
g. Bruin of grijs

9. Wanneer je in bed ligt, net voor je in slaap 
gaat vallen, dan lig je meestal

a. Lang uitgestrekt op je rug
b. Lang uitgestrekt, op je buik
c. Op je zij, lichtjes gekruld
d. Met je hoofd op een arm
e. Met je hoofd onder het deken

10. Je droomt
a. vaak dat je aan het vallen bent
b. regelmatig dat je aan het vechten of strijden 
bent
c. vaak dat je iemand of iets aan het zoeken 
bent
d. bijna nooit
e. altijd over iets aangenaam

Tel nu de totale score van je antwoorden op : 

Punten
a b c d e f g

1. 2 4 6
2. 6 4 7 2 1
3. 4 2 5 7 6
4. 4 6 2 1
5. 6 4 3 5 
6. 6 4 2
7. 6 2 4
8. 6 7 5 4 3 2 1
9. 7 6 4 2 1
10. 4 2 3 5 6

Bron : www.pedagonet.com
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Erasmusdagboek: Marie in Barcelona - 
España por favor
Bij het horen van de woorden ‘Erasmus’ 
en ‘Barcelona’, halen velen zich onge-
twijfeld ‘L’Auberge Espagnole’ voor de 
geest. De succesvolle film van Cédric 
Klapisch vertelt over een aantal Eras-
mussers die in Barcelona de tijd van hun 
leven beleven. 
Ook ik zag zo’n idyllisch avontuur wel 
zitten.

Barcelona is een bruisende metropool, een 
transit-stad, waar je alle mogelijke soorten 
mensen kan tegenkomen, de geksten eerst 
natuurlijk. Bovendien biedt de combinatie grootstad-strand-cultuur 
een massa mogelijkheden. De stad heeft mij met open armen ontvan-
gen: nooit had ik het gevoel een buitenstaander te zijn. Alle nervositeit 
ten spijt was ik hier op minder dan een week tijd ingeburgerd, inclu-
sief logement en vriendenkring. Het gedroomde begin van een Erasmus-
verblijf van slechts vijf maanden. Mijn drie Spaanse roommates heb-
ben daar natuurlijk veel mee te maken. Hun eindeloze geduld om mij de 
Spaanse taal aan te leren en hun zorgzaamheid zorgden ervoor dat ik 
steevast op mijn pootjes terechtkwam.
     Marie Lucas, 16/04/2007
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EuRopass
Zoek je een baan, wil je stage lopen, een 

opleiding volgen of ervaring opdoen in het 
buitenland? Europass, een initiatief van de 

Europese Commissie, helpt je om de waarde 
hiervan op papier te zetten. Europass is een 
set documenten waarmee je op een heldere 

en eenduidige manier je vaardigheden en 
competenties kunt vastleggen. De basis 

van Europass is jouw CV, dat je naar wens 
aanvult met documenten over taalvaardig-

heid, internationale stages en diploma’s. Het 
resultaat is een overzichtelijke presentatie, 
waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt 

zeker vergroot.

Meer info ?
http://europass.cedefop.europa.eu

www.europass-vlaanderen.be
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Met
Europass
toon je 
wat je kan!
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Bachelors en masters
Het hoger onderwijs heeft de laatste jaren een 
grondige facelift ondergaan. Zo maakte in het 
kader van de Bologna-hervorming de Belgische 
“Kandidaat” plaats voor de “Bachelor” en werd 
de titel “Licentiaat” vervangen door “Master”. 
Het BaMa-model (Bachelor-Master) werd zo in 
a l l e Europese landen ingevoerd 

met het oog op een soepelere diplomavergelijking 
tussen de Europese landen onderling.  

Om de onderwijssystemen nog verder te harmo-
niseren hebben de Europese Onderwijsministers 
na de invoering van de BaMa-structuur nog een 
aantal andere belangrijke stappen gezet. Zo werd 

overal in Europa het Europese studiepun-
tensysteem ingevoerd: Het European 

Credit Transfer System  (ECTS).  
Dit systeem wordt gebruikt om de 
studielast van elk vak of studie-
onderdeel te meten. Een voltijds 

studiejaar bestaat uit 60 ECTS-pun-
ten, bijvoorbeeld 12 vakken van elk 5 
Europese credits. Een opleiding van 

4 jaar komt dus neer op 240 ECTS-
punten. Dit systeem wordt in vele 

Europese universiteiten toege-
past om studentenuitwisselin-
gen eenvoudiger en vlotter 
te laten verlopen. Als je een 
paar maanden in een ander 
land studeert, krijg je daar-
voor ook ECTS-punten. Ook 
is het veel gemakkelijker om 
Europese diploma’s te kun-
nen erkennen en vergelijken.
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4. Reizen en studeren in Europa
1. Rijbewijs 

 Lees artikel 1.

a. Vanaf wanneer komt er een uniform Europees rij-
bewijs? 

b. De verkeersregels in Europa zijn niet overal dezelfde. 
Noem enkele verschillen. Ken je een typisch Belgi-
sche verkeersregel? 

2. Ziek in het buitenland 

 Lees de inleiding van dit thema en artikel 2.

a. Waar heb je recht op met de EZVK? Is dit in alle 
landen zo?

b. Wanneer je de apotheker van wacht zoekt in het bui-
tenland, welk nummer bel je dan? Kan je dit vanuit 
alle landen bellen? 

c. Wat is het Europese noodnummer?

3. De Europese talen 
 Lees artikel 3.

a. Wat is de meest gebruikte tweede taal in de EU?

b. Welke is de meest voorkomende moedertaal in de 
EU?

c. Kennen veel Europeanen naast hun moedertaal nog 
een andere taal? Verklaar.

d. In hoeveel talen kan jij het volgende zeggen: ja, nee, 
dank u, vijf en ik hou van je?

4. Gewoontes en gebruiken  
 Voor je naar het land van je bestemming reist, kan 

het handig zijn de gebruiken van daar al wat te ken-
nen. Kijk hiervoor op HYPERLINK “http://www.
fastenseatbelts.eu”www.fastenseatbelts.eu. 

a. Wat mag je niet doen in Litouwen en Polen? Vind je 
ook waarom dat zo is? 

b. Kloppen de gebruiken die ze België toeschrijven vol-
gens jou?

5. Reisbrochure     

 Kies een EU land dat geen buurland is van België. 
Maak een reisbrochure waarin het volgende staat:  
klimaat en aantal inwoners; officiële taal/talen; 
soort stopcontact + voltage (kan je in dat land je 
scheerapparaat opladen in eenzelfde stopcontact als 
hier?); landencode; de munt; heb je een visum no-
dig?; zijn er speciale verkeersregels of plaatselijke ge-
bruiken waarmee je rekening moet houden?; noem 
enkele basiswoorden of zinnetjes in de plaatselijke 
taal; noem twee belangrijke bezienswaardigheden 
van dat land.  

 Geef het geheel ook een aantrekkelijke lay-out.

 Deze website kan misschien de start van je zoektocht 
zijn: http://www.visiteurope.com. 

6. Erasmus in cijfers 

 Lees artikel 5 en 6.

a. Naar welk land gaan Belgische studenten het liefst 
op Erasmus?

b. Wat zijn de 2de en 3de populairste bestemmingen?  
Wat valt er op in deze top 3?

c. Uit welke 3 Europese landen krijgen wij de meeste 
Erasmussers? Komt dit overeen met onze populairste 
bestemmingen?

d. Hoe lang kan je naar het buitenland met een Eras-
musbeurs?

7. Leonardo da Vinci 

 Lees artikel 7 en 8.

a. Wat kan je doen met een Leonardo-beurs?

b. Wat is de voorwaarde?

c. Hoeveel mensen maakten in 2006 gebruik van het 
Leonardo-programma? 

8. Ervaringen met uitwisselingen  

a. Welke zijn volgens jou de voordelen van zo’n interna-
tionale ervaring? Welke zijn volgens jou de nadelen? 
(studentenuitwisseling, buitenlandse stage, buiten-
landse vakantiejob, buitenlands vrijwilligerswerk,…)

b. Klasgesprek: wie kent mensen die al op uitwisseling 
zijn geweest? Of een stage, een job of vrijwilligers-
werk in het buitenland deden? Ken je ook de pro-
gramma’s die hen gesubsidieerd hebben? Hoe waren 
de bevindingen? 

 

9.  Test jezelf 

 Test jezelf met de enquête (14) in het krantje: hoe ge-
schikt ben jij om internationale ervaring op te doen? 
Hieronder vind je de uitleg bij de scores: 

 Meer dan 60 punten: Je wordt aanzien als ijdel, ego-
centrisch en extreem dominant. De kans is vrij groot 
dat je vaak naar het buitenland zal reizen. Als je 
besluit op uitwisseling te gaan, probeer je dan wat 
toegankelijker op te stellen. Als je dat lukt, zal je 
merken dat je het best wel fijn kan vinden om ken-
nis te maken met andere culturen. Je zal hier veel 
energie uit halen voor je verdere leven. 

 51 tot 60 punten: Anderen vinden jou een opwin-
dend en eerder impulsief persoon. Ze houden ervan 
in je gezelschap te verblijven omwille van de energie 
die je uitstraalt. Het zal hen dus ook niet verrassen 
dat je beslist op internationaal avontuur te gaan. Je 
zal uit zo’n boeiende periode een enorme boost ha-
len. Je probeert wel best de praktische zaken goed 
voor te bereiden. Door je impulsieve karakter dreig 
je wel eens ergens aan te komen zonder pakweg iden-
titeitskaart of de nodige documenten op zak. 

 41 tot 50 punten: Anderen zien jou als een fris, le-
vendig en charmant persoon, amusant, praktisch 
en altijd interessant. Een verblijf in het buitenland 
zal met jouw karakter en sociale vaardigheden dan 
ook één groot feest zijn en een ongelooflijk boei-

ende ervaring. Je zal er mensen leren kennen die 
jou blijvend zullen waarderen en je zal er de beste 
herinneringen aan overhouden. 

 31 tot 40 punten: Anderen zien jou als gevoelig, voor-
zichtig, zorgzaam en praktisch. Ze vinden jou slim, 
snugger en getalenteerd, maar bovenal bescheiden… 
Je bent niet de persoon die gemakkelijk nieuwe 
vrienden maakt, maar eerder iemand die extreem 
trouw is aan de vrienden die je wel hebt. In het 
buitenland zal je kwaliteiten van jezelf ontdekken 
waarvan je niet wist dat je ze had en je zal er om ge-
waardeerd worden. Zo’n internationale ervaring zal 
je bovendien meer zelfvertrouwen geven en je leren 
om je meer open te stellen voor nieuwe personen. 

 21 tot 30 punten: Je vrienden zouden je omschrij-
ven als nauwgezet en punctueel. Ze vinden je zeer 
voorzichtig, iemand die traag maar zeker zijn doel 
achterna gaat. Het zou hen ten zeerste verwonderen 
als je zomaar iets impulsiefs zou doen, of ineens zou 
beslissen enkele maanden naar het buitenland te 
gaan. Het zal voor jou vooral belangrijk zijn alles op 
voorhand goed uit te dokteren, maar eens de stap 
gezet, zal je merken dat je je talenten ten volle kan 
benutten. Deze ervaring kan je kijk op de wereld 
openen en veel positiever maken. 

 Minder dan 21 punten: Mensen denken dat je verle-
gen, zenuwachtig en besluiteloos bent, iemand waar-
voor gezorgd moet worden en die altijd iemand an-
ders nodig heeft om de knoop door te hakken. Het 
zal voor jou niet zo gemakkelijk zijn om te aarden 
in een onbekende omgeving. Het zou je heel wat 
zelfvertrouwen geven, mocht je toch ooit besluiten 
de stap te zetten, al wacht je hier best mee tot je er 
zelf echt klaar voor bent. Pas dan zal je er ook alle 
voordeel uit kunnen halen.

10.  Welke internationale ervaring?  
a. Welk van deze internationale ervaringen (studen-

tenuitwisseling, buitenlandse stage, buitenlandse 
vakantiejob, buitenlands vrijwilligerswerk) ligt jou 
het meest?

 Volgende sites geven je meer uitleg: 

 www.youthinaction.be 

 http://europa.eu/youth (jeugdportaal)

 http://ec.europa.eu/ploteus (verschillende moge-
lijkheden)

 http://ec.europa.eu/eures (verschillende studiemo-
gelijkheden)

 www.hiw.kuleuven.ac.be/ned/uitwisselingen/eras-
mus/vragen.htm (tien vragen over Erasmus)

b. Maak een werkje over welke Europese ervaring je het 
liefst zou opdoen. Kies ook een land van bestem-
ming. Zoek op wat je op voorhand al kan regelen 
en hoe je dit zou aanpakken: subsidie-aanvraag, 
vervoer, huisvesting, ziekteverzekering, visum, taal, 
nodige documenten of attesten, enz.

http://www.hiw.kuleuven.ac.be/ned/uitwisselingen/erasmus/vragen.htm
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4. Reizen en studeren in Europa
11. Erasmuservaringen 

Lees artikels 10 en 11. 

a. Wat is de bestemming van deze studenten? 

b. Zijn ze over het algemeen positief of negatief?

c. Wat zijn volgens hen de voordelen van hun uitwisse-
ling? Welke zijn de nadelen?

12. L’auberge espagnol  
 Lees de ervaring van Marie Lucas in artikel 11. Ken 

je de film L’auberge espagnol? Bekijk hem en maak 
er een recensie van. Denk je dat deze film goed weer-
geeft welke avonturen je op een Erasmus-uitwisse-
ling kan meemaken?

13. Bewijs je buitenlandse ervaring!  

 Lees artikel 13. 

a. Waarom zou je een Europass-CV aanmaken? 

b. Maak je eigen Europass-CV of Taalpaspoort! Ga 
naar www.europass-vlaanderen.be.

14. Waarde van je diploma     
 in het buitenland 

 Lees artikel 12 en bekijk de bijhorende cartoon.

a. De cartoon gaat over de ‘bachelor-master-structuur’. 
Hoe heette een ‘bachelor’ in België vroeger? En een 
‘master’? 

b. Waarom hebben Europese hogescholen en universi-
teiten beslist met eenzelfde terminologie te werken 
en een zelfde systeem van studiepunten? Geef 2 re-
denen.

  


