ERASMUS DUAAL
Buitenlandse stagemogelijkheden voor Duaal Lerenden
Info voor geïnteresseerde jongeren

In het voorjaar van 2018 en 2019 zullen in totaal minstens 100 Duaal Lerenden uit heel Vlaanderen kunnen
deelnemen aan een werkstage van 2 weken in het buitenland.
De doellanden voor 2018 zijn Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De speerpuntsectoren voor de stages zijn Horeca, Voeding, Administratie (incl. Verkoop), (Lichaams)Zorg,
Paarden, PC-Technicus, Bouw en Hout.
Andere sectoren zijn ook mogelijk, indien er voldoende kandidaten en stageplaatsen kunnen worden
gevonden.
In dit document geven we wat basisinfo mee over het project. Heb je vragen, stel deze dan aan jouw
verantwoordelijke in jouw school of opleidingscentrum

Kan ik aan een buitenlandse stage deelnemen?
De doelgroep van het project zijn de Vlaamse Duaal Lerenden. Die vallen onder DBSO, Leertijd en binnen het Nieuwe
Duaal Leren.
Je hebt dus:
• Ofwel één van de volgende 3 types overeenkomsten afgesloten:
o De Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
o De Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
o De Deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA)
• Ofwel een nog geldende overeenkomst (bv. Leerovereenkomst) afgesloten onder de vroegere regelgeving Leren
en Werken/ILW.
• Ofwel ben je werkzoekende binnen de betrokken opleidingssystemen.

Hoe ziet de werkstage in het buitenland eruit?
De werkstage in het buitenland omvat minstens 3 werkdagen per week in het buitenlandse bedrijf, en kan aangevuld
worden met maximaal 1 lesdag per week en maximaal 1 dag bedrijfsbezoeken per week. De werkstage gaat normaal
gezien door in het beroep waarin je jouw leertraject volgt. Maar de buitenlandse werkstage kan ook doorgaan in een
beroep dat complementair is aan jouw leertraject, bv. een kok die zich verder wil specialiseren in patisserie of
broodbakken.
De onderdelen van de buitenlandse werkstage zijn:
• Werkplekleren, dus de ontwikkeling van je beroepstechnische en generieke arbeidscompetenties.
• Competentieontwikkeling van de vreemde taal (als van toepassing)
• Socio-cultureel programma: kennismaking met de lokale tradities en gewoontes van het land/de regio waarin ze
verblijven
• Opnemen van een ambassadeursrol, dus het verspreiden van jouw buitenlandse ervaring.

Hoe wordt je begeleid?
De buitenlandse partners zullen voor jou een monitor voorzien, die zal bijgestaan worden door een zogenaamde
“vliegende begeleider”. Dit is een Vlaamse begeleider die wordt toegewezen aan een regio per land. Deze vliegende
begeleider bezoekt je tijdens de werkstageperiode.

Hoe wordt je vergoed?
De werkstage in het buitenland is onbezoldigd: de je ontvangt dus geen betaling van de buitenlandse werkgever
tijdens de stage.
Je ontvangt een toelage vanuit Erasmus+. Deze dient voor het betalen van reis-en verblijfskosten. De toelage wordt
vastgesteld door EPOS (het Vlaamse Nationaal Agentschap voor het Erasmus+programma). Deze hangen af van de af
te leggen reisafstand en het land van verblijf. Meer info over de verblijfsvergoedingen via https://s3-eu-west1.amazonaws.com/files.epos/Ka1/Handleiding/2017/KA1_VERBLIJFSVERGOEDINGEN%202017.pdf

De vergoedingen voor de reiskosten zijn de volgende:

Hoe worden de stageplaatsen toegewezen?
Het is niet zo dat we een aanbod aan stageplaatsen in de deelnemende landen beschikbaar hebben. We beginnen
pas een stageplaats te zoeken op basis van jouw profiel en voorkeuren, en daarvoor schakelen we maximaal onze
buitenlandse partners in.
Dat betekent ook dat we elke hulp in het zoeken naar stageplaatsen kunnen gebruiken, en dat je gevraagd kan
worden om hieraan actief mee te werken. Erasmus Duaal is géén reisbureau, wel een samenwerking van vele
partners – inclusief jijzelf – om goede stageplaatsen in het buitenland te vinden.

Waar zal je verblijven tijdens de stage?
Je kan op verschillende wijze gehuisvest worden: bij een gasgezin, in een B&B of een hotel, in een grote stacaravan,
… We proberen jullie maximaal te groeperen, zeker in een anderstalige regio.

Wat is de timing van het project?
Hieronder zie je de geplande projecttiming:
•
•
•

•
•

September-november 2017: je kan je kandidaat stellen in jouw school voor een buitenlandse stage.
Oktober-november 2017: jouw verantwoordelijke op school heeft een selectiegesprek met jou. Hij of zij krijgt
ook info over jou van jouw lesgevers en mentor uit jouw leerwerkbedrijf.
December 17 – januari 18: als je werd geselecteerd, wordt jouw info en interesse doorgestuurd naar de
buitenlandse partners, die een geschikte stageplaats voor jou zoeken. In sommige scholen zal je actief kunnen
meewerken aan deze speurtocht.
Februari 2018: Via infosessies krijg je bericht over jouw stageplaats en verblijfsplaats
Maart -mei 2018: jouw buitenlandse stage gaat gedurende 2 weken in deze periode door

