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EMRE 
STUDEERDE EEN 
JAAR IN 
ZUID-KOREA 

Wie? Emre Simsek 
(22) uit Brussel

Studie? 
Handelsingenieur 
(VUB) 

Waar? Zuid-Korea

Programma? Met een 
Generieke Beurs 
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WAAROM ZUID-KOREA?

“Eigenlijk was het een vrij impulsieve beslissing. Via 
de nieuwsbrief van mijn school las ik een oproep 
om te studeren in Zuid-Korea. Op drie maanden tijd 
heb ik alles geregeld. Ik diende een aanvraag in bij 
de Vlaamse overheid om een Generieke Beurs te 
ontvangen.” 

MAAR ALLES IS VLOT VERLOPEN: EÉN SEMESTER 
WERDEN ER ZELFS TWEE.

“Ik had het er inderdaad zo naar mijn zin, dat ik nog 
wat langer bleef plakken. Je maakt dagelijks zoveel 
dingen mee en je ontmoet zoveel nieuwe mensen…Het 
lijkt wel alsof de tijd er tien keer sneller loopt dan in 
België. Dat jaar - het beste in mijn leven tot nu toe - is 
voorbijgevlogen.”

“In Zuid-Korea zijn snelheid en efficiëntie 

de codewoorden. Ze hebben er zelfs een 

uitdrukking voor: ‘pali, pali’.”

WAREN ER GROTE CULTUURVERSCHILLEN?

“Het dagelijkse leven staat er volledig in het teken 
van efficiëntie en snelheid. Ze hebben daar zelfs een 
vaak gebruikte uitdrukking voor, “pali, pali”. Op een 
boogscheut van de campus lag bijvoorbeeld een 
typisch noedelrestaurant. In de lente veranderde het 
pand in minder dan een week in een ijsjeszaak. Dat 
typeert de Koreaanse manier van denken en leven.”
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KREEG JE DE TAAL GEMAKKELIJK ONDER DE 
KNIE?

“Dat viel beter mee dan verwacht. Ik spreek namelijk 
Turks en qua syntaxis en uitspraak zijn er veel 
gelijkenissen. Na een maand kon ik me al goed uit de 
slag trekken. Als je intensief oefent, denk ik dat je na 
een jaar nagenoeg perfect Koreaans spreekt.” 

HOE WAS HET STUDENTENLEVEN DAAR?

“De universiteitscampus leek wel overgevlogen uit de 
Verenigde Staten. Je ziet overal grote Amerikaanse 
billboards, reclame voor baseball, chicken & beer. De 
Amerikaanse cultuur is er echt ingebakken.” 

“Voor de lessen worden de aanwezigheden nauwgezet 
genoteerd. Studenten zijn er extreem ambitieus. 
Ofwel ben je een streber, ofwel haal je het simpelweg 
niet. Bibliotheken en koffiehuisjes worden tijdens de 
examenperiode echt overrompeld. Alle horecazaken 
rond de unief zitten dan tjokvol met blokkende 
studenten, vierentwintig uur op vierentwintig.” 

MERKTE JE NOG VERSCHILLEN OP?

“Mensen zeuren en klagen er niet. Ik kwam op straat 
nooit zure gezichten tegen. Iedereen toont enorm 
veel respect voor elkaar. Wanneer een student een 
prof tegenkomt, moet hij groeten met een lichte 
buiging. Hij mag zich pas omdraaien als de professor 
is weggewandeld.” 
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“Daarnaast houden de Koreanen er nogal wat 
vreemde gewoontes op na. Zo vragen mensen je 
vaak naar je bloedgroep wanneer ze je voor het eerst 
ontmoeten: volgens Koreanen hangt er namelijk aan 
elk type een specifieke persoonlijkheid vast.” 

WAT IS DE GROOTSTE LES DIE JE HEBT 
GELEERD?

“Ik ben socialer geworden en durf nu veel makkelijker 
mensen aanspreken. Mijn blik op de wereld is totaal 
veranderd: al je vooroordelen worden in één klap 
weggeveegd. Je bekijkt je omgeving op een andere 
manier en je leert op een andere manier denken.”

7



8

WELKE STUDIEBEURS 
PAST BIJ MIJ?
Net zoals vrijwel alle leuke dingen in het leven 
kost studeren in het buitenland ook geld. Geen 
nood: er bestaan tal van beurzen om de kosten 
van je avontuur te drukken. 

ERASMUS+ 
Met Erasmus+ kan je studeren in alle 28 landen van 
de Europese Unie en sinds 2016 ook in een aantal 
landen buiten Europa. Via Erasmus Belgica kan 
je bovendien op uitwisseling gaan in eigen land, 
bijvoorbeeld om je Frans te verbeteren in Wallonië. 

Elke onderwijsinstelling bepaalt zelf wie in 
aanmerking komt voor een beurs. Hoeveel die 
bedraagt, hangt onder andere af van je bestemming 
en van het inkomen van je ouders. Reken op een 
maandelijks bedrag tussen.



ANDERE OPTIES? 
Iedereen heeft al eens van Erasmus gehoord, maar 
het is lang niet je enige optie. Zo kan je met ASEM-
DUO naar China, India, Vietnam of Zuid-Korea 
trekken. Met de hulp van Transition Fellowship 
Programme kan je dan weer je studiekosten in 
Brazilië, Marokko, Turkije of Zuid-Afrika drukken. 
Beiden beursprogramma’s worden aangeboden 
door het departement Onderwijs & Vorming van de 
Vlaamse overheid. 

Daarnaast reikt Vlaanderen ook nog Generieke 
Beurzen uit, voor bestemmingen buiten Europa 
die niet onder de noemer van Erasmus + worden 
aangeboden. Elke onderwijsinstelling bepaalt zelf uit 
welke landen studenten kunnen kiezen.
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“VOOR HET GELD HOEF JE  
HET NIET TE LATEN.” 

BO DEED HAAR 
MASTER IN 
ENGELAND

10

Wie? Bo Vercruyssen
(22) uit Brakel
Studie? 
Communicatiewetenschappen 
(UGent) 
Waar? Loughborough
University, 
Verenigd Koninkrijk 
Programma? 
via Erasmusbeurs



11

WAAROM NAAR HET BUITENLAND?

“Waarom niet? Je kan dit maar een of maximum twee keer 
doen, maar het is wel een ervaring die je meeneemt voor 
de rest van je leven. Voor het geld hoef je het ook niet te 
laten. Er zijn beurzen en als student kan je makkelijk 
vakantiewerk doen om zelf wat te sparen voor die trip.”

WAAROM GROOT-BRITTANNIË?

“De keuzes voor mijn studierichting, 
communicatiewetenschappen, waren behoorlijk beperkt. 
(lacht) Omdat ik in mijn masterjaar rond televisie 
werkte, was Zuid-Europa minder interessant, omdat de 
meeste landen daar op dat vlak minder ver staan dan 
wij. Noorwegen en Zweden leken me dan weer heel koud, 
maar vooral heel duur. Vandaar de keuze voor Groot-
Brittannië. Dat ze er gewoon Engels spreken was mooi 
meegenomen.”

ENGELAND IS NATUURLIJK OOK NIET GOEDKOOP.

“Klopt, al viel dat uiteindelijk wel mee. Het hangt er 
allemaal vanaf welke keuzes je maakt. Ik lette er wel 
op waar ik mijn boodschappen deed. Zo’n verblijf in het 
buitenland is anders dan het typische kotleven in België, 
waar iedereen in het weekend gewoon naar huis gaat. Nu 
moest ik in alles zelf voorzien.”

MONEY, MONEY, MONEY

“Vanaf het moment dat je wordt toegelaten op een 
buitenlandse universiteit waarmee UGent samenwerkt, 
maak je kans op een mobiliteitsbeurs. Uiteraard moet je 
je ervoor aanmelden en komt er wat papierwerk bij kijken, 
maar je wordt goed begeleid.”

11
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“Ik kreeg de toelage in twee delen. Het eerste deel 
ongeveer halverwege mijn semester in het buitenland, 
het tweede deel pas toen ik al terug was in België. Je 
krijgt het niet per se op het moment dat je het nodig 
hebt. Let er dus op dat je zelf wat spaargeld hebt, zodat 
je die periode kan overbruggen.”

“De proffen kenden me gewoon bij naam,  

heel raar!”

EEN CAMPUS ALS IN DE FILMS

“Ik koos voor een kamer op de campus. Dat was 
ietsje duurder dan een kamer in het centrum van de 
stad, maar je legt er wel veel sneller contacten met 
medestudenten. Je hele leven speelt er zich af op één 
plek: lessen, slapen, fitness, supermarkt, restaurants, 
feestjes. Ik kon niet buitenkomen zonder anderen tegen 
te komen.”

“In het weekend gingen we meestal buiten de campus. 
De plaatselijke studentenvereniging organiseerde ieder 
weekend wel een trip, speciaal voor de internationale 
studenten en veel goedkoper dan wanneer je die op je 
eentje zou regelen.” 

CIJFERS EN LETTERS 

“Het puntensysteem zit helemaal anders in elkaar. Ze 
werken er met letters. Die werden hier dan omgezet 
naar cijfers. Die cijfers werden uiteindelijk ook nog 
eens naar omhoog bijgesteld. Dat was heel mooi 
meegenomen (lacht).”
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“De lesgroepen zijn ook kleiner, wat voor meer 
interactie en contact zorgt. Proffen kenden me daar 
bij naam, heel raar. Op die manier ben je natuurlijk 
meer verplicht op te letten en mee te doen tijdens de 
lessen. Het voordeel was: alles ging vlotter bij het 
studeren.”

“Een buitenlandse studie draait om zoveel 

meer dan studeren.”

WAT HEB JE NA DAT SEMESTER IN HET 
BUITENLAND GELEERD?

“Dat ik nog meer wil reizen! (lacht) Ik wil terug 
naar het buitenland, daarom ga ik binnenkort voor 
een jaar in Australië rondreizen en ondertussen 
seizoensarbeid doen, om mijn reis verder te 
bekostigen.” 

ULTIEME TIP:

“Focus je niet uitsluitend op je studies, maar ga ook 
veel dingen zien en bezoeken. Zo’n buitenlandse 
studie draait ook om het land waar je bent en de 
cultuur. Probeer dus zoveel mogelijk te genieten.”
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OVER WERKSTUDENTEN, 
JOBSTUDENTEN & 
STUDIETOELAGEN  
Wat is een werkstudent? Wat is het verschil 
met een studentenjob? En hoe zit dat met 
studietoelagen? Wij zetten voor jou de puntjes 
op de ‘i’. 

WAT IS EEN JOBSTUDENT? 
Onder de noemer jobstudent vallen jongeren die 
gebruik maken van de 50-dagenregeling. Dat 
betekent – in een notendop - dat je een student 
bent (en minstens 15 jaar oud) die buiten de lesuren 
maximum vijftig dagen bijklust. Je betaalt dan minder 
sociale bijdragen voor je geleverde werk. 
Op de site van de VDAB krijg je een gedetailleerd 
antwoord op al je vragen in verband met werken als 
jobstudent. Ook via Student@Work.be vind je meer 
info én een handige lijst met alle mogelijke websites 
die je aan een studentenbaantje kunnen helpen. 

WAT IS EEN WERKSTUDENT? 

Werkstudenten combineren een vaste job (meer 
dan vijftig dagen per academiejaar) met een studie 
aan een hogeschool of universiteit. Vaak hebben 
onderwijsinstellingen andere regels voor deze groep, 
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om hen te ondersteunen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
hun examens spreiden en mogen minder vakken 
opnemen per semester dan hun collega’s die voltijds 
studeren. 

Check bij de verantwoordelijke op jouw hogeschool of 
universiteit wat de opties zijn voor een studieperiode 
in het buitenland. Let bovendien op: als werkstudent 
kun je niet meer bijklussen tegen verminderde 
sociale bijdragen. 

WAT IS EEN STUDIETOELAGE? 

Vlaanderen sponsort bepaalde studenten met een 
bijkomende studietoelage om de kosten van hun 
studies te helpen financieren. Of je in aanmerking 
komt, hang af van meerdere factoren (het inkomen 
en de samenstelling van je gezin, de aard van je 
opleiding…). 

Wie van de Vlaamse overheid een studietoelage 
ontvangt, blijft die bovendien behouden tijdens zijn 

of haar studieperiode buiten 
België. Je kan zo bijvoorbeeld 
je beurs via Erasmus met een 
studietoelage combineren.  

Check zeker de site  
www.onderwijs.vlaanderen.be om de 

exacte voorwaarden te weten te komen 
en om na te gaan of je in aanmerking 

komt. 
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STUDEREN IN HET 
BUITENLAND:  
WAT KOST DAT?
Wat de prijs van ons onderwijs betreft, zitten we 
redelijk goed hier in België. Maar hoe zit dat als 
je naar het buitenland trekt voor je studies? En 
wat met alle extra kosten? Zoals de huur van een 
verblijfplaats, transportkosten …?

STUDIES
Als uitwisselingsstudent blijf je ingeschreven aan je 
universiteit of hogeschool in België. Je betaalt dus ook 
gewoon hier je studiegeld. Voor je buitenlandse studies 
hoef je geen extra collegegeld, inschrijvingsgeld, 
examengeld of toegangsgeld voor laboratoria of 
bibliotheken aan de onderwijsinstelling in het 
buitenland te betalen. 

Wat kan wel? Een klein extra bedrag voor een 
verzekering of het lidmaatschap van een plaatselijke 
studentenvereniging. 

Misschien heb je ook recht op een extra beurs van 
je hogeschool of universiteit, de overheid of een 
andere bron. De dienst internationalisering van jouw 
onderwijsinstelling kan je helpen bij het aanvragen van 
beurzen. 



Tip: De Europese fondsengids bundelt meer 

dan 12.000 verschillende beurzen. Op de 

website vind je een handige zoekfunctie die je 

helpt bij het vinden van de fondsen waarop jij 

mogelijk recht hebt. 

Ò www.european-funding-guide.eu
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HUUR
Studeren in het buitenland, dat betekent dat je 
ook op zoek moet naar accommodatie tijdens je 
verblijf. Sommige gastlanden, zoals bij de meeste 
Scandinavische bestemmingen, maken het je makkelijk 
en gaan zelf op zoek naar een kamer voor jou. In andere 
landen vraagt de zoektocht wat meer moeite.

De meeste buitenlandse onderwijsinstellingen hebben 
eigen kamers op of nabij de campus, maar je kan 
uiteraard ook terecht op de private markt. Hou er 
rekening mee dat er grote prijsverschillen kunnen zijn 
tussen de twee. 

De huurprijs van een kamer kan erg verschillen 
afhankelijk van je gekozen bestemming. Zo betaal je 
in Londen makkelijk meer dan het dubbele voor een 
kamer dan in Brussel, Gent of Leuven, terwijl je in 
Athene misschien maar de helft betaalt.



18

LEVEN
Als student kan je via het Erasmus-programma een 
Erasmusbeurs (ook wel Erasmus mobiliteitsbeurs) 
aanvragen. Dat doe je gewoon bij je hogeschool of 
universiteit. Zo’n beurs dekt niet alle kosten van je 
verblijf in het buitenland, maar dient om de extra 
kosten van een buitenlandse studie te dekken. 
Bijvoorbeeld reiskosten, eventuele kosten die je 
maakt bij het aanleren van een nieuwe taal en 
kosten als gevolg van een hogere levensstandaard 
in het gastland. Hoeveel die bedraagt hangt af van 
verschillende factoren: 

 het verschil in de leefkosten in eigen land en het 
land waar je naartoe trekt

 het aantal studenten dat een beurs aanvraagt

 de afstand tussen België en het land waar je 
naartoe trekt 

 de beschikbaarheid van andere beurzen
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TRANSPORT
Hoe verder weg je trekt, hoe hoger de prijs kan 
oplopen. Raak je met de auto op je bestemming, dan 
kan je uiteraard zoveel bagage meenemen als je 
koffer aan kan. 

Voor verdere bestemmingen ben je meestal 
aangewezen op het vliegtuig, waar er wel strikte 
limieten zijn. Sommige luchtvaartmaatschappijen 
bieden wel pakketten aan op maat van studenten die 
naar het buitenland trekken. Zo kan je bij Brussels 
Airlines terecht via het B. Student-programma. 
Tegen een vast tarief boek je je heen en terugvlucht 
naar een Europese bestemming, kan je 52 kg 
bagage meenemen en kunnen familie en vrienden je 
bezoeken aan een kortingtarief.

Tip: Wil je een idee krijgen over de prijzen in 

het land waar je naartoe trekt? Op de site van 

Numbeo vind je allerlei cijfers terug: van de 

gemiddelde huurprijzen, over de leefkosten tot 

zelfs de levenskwaliteit op je bestemming.

Ò www.numbeo.com 
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PAPERASSEN  
Goed begonnen, half gewonnen. Vooraleer 
je al te enthousiast inscheept, moeten je 
papieren wel in orde zijn. Kwestie van niet voor 
verrassingen te staan. Wij herinneren je aan:

IDENTITEITSPAPIEREN
Check ruim voor je vertrek de vervaldatum van je 
identiteitskaart. Valt die dag (toevallig) tijdens je 
verblijf, loop dan even langs bij je gemeentehuis om 
je pas te updaten. Voor landen buiten de EU-zone heb 
je een Internationaal paspoort (reispas) nodig. 
Regel dit op tijd, zodat je met een gerust hart kan 
vertrekken. Scan ook beide kanten van de kaart in en 
stuur ze door naar je mail of een online drive.

VISUM
Als inwoner van Europa heb je geen visum nodig 
voor de meeste Europese landen, van Bulgarije tot 
Zweden. Voor de overige landen van Europa bekom 
je vrij makkelijk een visum. Voor de Verenigde Staten, 
Canada en Australië dien je je aanvraag best wat 
eerder in, want daar kan de procedure wat langer 
duren.
Via www.visumcentrale.be vind je al de nodige info 
over jouw bestemming. Je visum vraag je aan via de 
ambassade of het consulaat van bestemming.
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BANKKAART
Om je rekening open te zetten voor internationale 
transacties, komt er meestal wat papierwerk bij 
kijken. Informeer je bank op tijd over je plannen 
zodat ze de nodige stappen kunnen ondernemen 
om je ook in het buitenland toegang te geven tot je 
rekening. Of zou het net beter zijn om een nieuwe, 
tijdelijke rekening te openen in het buitenland? Een 
bezoek aan je kantoorhouder doet wonderen voor je 
gemoedsrust.

INENTINGEN
Landen in risicogebieden kunnen je toegang 
weigeren als je niet beschikt over een internationaal 
erkend bewijs van inentingen tegen bepaalde 
ziektes zoals Hepatitis A en malaria (het zogenaamde 
gele boekje). Breng tijdig een bezoekje aan je dokter 
voor de nodige prikken. Spring ook even binnen bij je 
apotheker om je reisapotheek op orde te stellen.

STUDENTENKAART
Vergeet je studentenkaart niet. 
Met het EYCA-logo op je kaart 
heb je 60 000 kortingen op zak 
in 38 Europese landen.
Geen EYCA-logo op je studentenkaart?  
Neem dan je European Youth Card mee.

First name + Last name //////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

////////////////////////////

////////////////////////////

////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

Card number //////////////////////////////////

Birth date /////////// Expiry date //////////
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Wie? Anthony Reyers (24) 

uit Kortenberg 

Studie? 

Communicatiewetenschappen

(KULeuven)

Waar? Loughborough 

University, Verenigd Koninkrijk 

Programma? via Erasmusbeurs

BLIND ZIJN HIELD ANTHONY 
NIET TEGEN 

OP ERASMUS 
NAAR 
LOUGHBOROUGH 
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WAAROM NAAR HET BUITENLAND?

“Toen ik aan mijn studies begon, had ik het idee dat 
studeren in het buitenland voor mij onmogelijk was. Tot ik 
meedeed aan ICC (International Camp on Communication 
and Computers, red.), een Europees kamp voor blinden en 
slechtzienden. Ik volgde er een workshop rond studeren 
in het buitenland. Het was de eerste keer dat ik ergens 
kwam waar ze zeiden: “stop met denken dat iets niet 
mogelijk is en doe het gewoon. De enige limiet is je eigen 
verbeeldingskracht.” Die filosofie heeft alles in gang 
gezet.”

“Ik dacht dat studeren in het buitenland voor 

mij onmogelijk was.”

STUDEREN IN HET BUITENLAND.  
WIE HELPT ME?

“Als student met een functiebeperking word je niet 
bij de hand genomen. De universiteit stond helemaal 
achter mijn beslissing en hielp bijvoorbeeld met de 
aanvraag voor een extra toelage voor studenten met een 
functiebeperking (via Epos, red.), maar je moet wel zelf 
het initiatief nemen, hulp vragen en veel zelf organiseren.”

NAAR WAAR?

“Ik koos voor Groot-Brittannië, omdat de taalbarrière zo al 
een stuk wegviel en voor een campusuniversiteit, omdat 
ik dacht dat de oriëntatie makkelijker zou zijn. Uiteindelijk 
bleek de campus ongeveer even groot als centrum 
Leuven, dus dat viel wel wat tegen. (lacht)”

23
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VOORBEREIDING

“Mensen met een functiebeperking hebben recht op 
een beurs waardoor je kosteloos een voorbereidend 
bezoek kan brengen aan de gastuniversiteit. Het 
regelen van dat bezoek heeft me heel wat moeite 
gekost, maar ter plaatse verliep alles vlot. Ik werd 
ontvangen door een community support volunteer, 
die verblijft op de universiteit om mensen met een 
beperking bij te staan bij allerlei praktische zaken. 
Echt geweldig, vooral omdat die persoon ook zelf 
jong was en voeling had met de studenten en het 
studentenleven. Ik ging langs bij het Disability Office, 
heb testlessen bijgewoond en ben zelfs uit geweest.”

TER PLEKKE

 “Toen ik begon viel de steun van de gastuniversiteit 
plots bijna volledig weg. Het Disability Office 
was gereorganiseerd, de zaken die ik op mijn 
voorbereidend bezoek besproken had, waren niet 
opgevolgd en de Community Supported Volunteers 
waren afgeschaft. Er zou hulp komen via een externe 
firma, maar dat duurde zo lang dat ik me uiteindelijk 
zelf al georganiseerd had.”
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BESTE PROFFEN OOIT

“Ik had geluk dat ik alles heb kunnen doen met 
behulp van medestudenten. Dat vonden ze aan de 
universiteit trouwens heel bijzonder. Engelsen gaan 
er nogal snel van uit dat je wel geholpen wordt door 
een of andere professionele instantie en staan er niet 
bij stil dat ze zelf ook wat kunnen doen. Ik kreeg wel 
hulp en mensen waren vriendelijk, maar ik moest er 
wel steeds zelf om vragen.”

“Mijn professoren waren heel erg begripvol. Ik kon ze 
alles vragen. Ze beschouwen het er echt als hun taak 
dat je de leerstof ook geleerd krijgt. Soms gingen 
ze zelf op zoek naar alternatieven voor bepaalde 
stukken tekst die voor mij niet leesbaar waren. Het is 
ook dankzij hen dat alles gelukt is.”

NETWERKEN

“Er is enorm veel tijd gekropen in het puur sociaal 
netwerken. Ik moest zelf altijd de drijvende kracht 
zijn achter wat ik wilde doen en dat vond ik moeilijk. 
Het is niet mijn sterkste kant is, maar daardoor ben 
ik op dat punt nu enorm veel sterker geworden. Ik 
moest het doen. Het was dat of niets.”

ENGLISH PLEASE

“Ik heb echt mijn best gedaan om niet altijd met 
andere internationale studenten op te trekken, 
hoewel veel mensen me hadden verteld dat het niet 
makkelijk is om met Britten vriendschap te sluiten. 
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Uiteindelijk ben ik lid geworden van een aantal 
societies en organisaties uit de studentenkring, zoals 
de dj-society, want in mijn vrije tijd ben ik zelf ook 
dj en producer. Daar heb ik wel wat mensen leren 
kennen. Ik heb zelf ook eens gedraaid, ik ben naar 
een paar serieuze raves geweest en ik ben samen 
met een andere studente op een nacht bij een paar 
Engelsen die we net ontmoet hadden blijven crashen. 
Ik heb dus ook wel wat zotte dingen meegemaakt. 
(lacht)” 

“Het heeft me een sterker persoon 

gemaakt die veel meer durft.”

BESTE HERINNERING?

“Twee weken voor mijn terugkeer, in volle 
examenperiode ging mijn computer kapot. Na een 
berichtje in de facebookgroep van mijn hall kwam 
een gast van twee verdiepingen hoger het oplossen. 
Die nodigde me uit om ‘s avonds iets te komen 
drinken met wat vrienden op zijn flat. Eigenlijk had ik 
er geen tijd voor, maar ik vond het aanbod te leuk. Ik 
ontmoette er een groep mensen en na enkele uren 
praten, wist ik “dit zijn echte vrienden.” Een heel leuk 
gevoel, met een beetje een bittere nasmaak, omdat 
ik bijna terug moest naar België. Maar ik heb ze 
ondertussen wel allemaal teruggezien in Londen.”



ZOU JE HET OPNIEUW DOEN?

“Absoluut! Het was voor mij een enorme verrijking. 
Er zijn momenten geweest dat ik het even niet meer 
zag zitten. Maar achteraf heeft het mij wel iemand 
gemaakt die veel meer durft, die veel meer zijn 
comfort zone durft verlaten. Het heeft me een sterker 
persoon gemaakt.”

ULTIEME TIP:

“Durf het te doen! Heb geen schrik voor het 
onbekende. Het is mogelijk en er is veel hulp, ook 
vanuit Europa, maar je moet er zelf om vragen. Kom 
op voor jezelf. Bereid je goed voor en begin er op tijd 
mee, want er komt heel wat geregel bij kijken, maar 
het is het waard.”
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STUDEREN IN HET 
BUITENLAND MET EEN 
FUNCTIEBEPERKING 
Tegen 2020 hoopt Europa dat minstens een 
vijfde van alle afgestudeerden een tijd in het 
buitenland vertoefde voor lessen of stages. 
Niemand mag uit de boot vallen, ook studenten 
met een functiebeperking niet. 

Heel wat instanties die beurzen uitreiken, 
maken nu al extra geld vrij voor studenten 
met een functiebeperking. Zo voorzien alle 
mobiliteitsprogramma’s die de Vlaamse overheid 
organiseert een bijkomende portefeuille om 
studenten met een functiebeperking nog meer te 
ondersteunen.

READY FOR TAKE-OFF? 
In eerste instantie raden we je aan om je licht op 
te steken bij het internationaliseringsteam van 
je universiteit of hogeschool. Zij helpen je om alle 
opties op een rijtje te zetten. Op de site van het SIHO 

ICC Belgium



(Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) kan je een lijst 
raadplegen met de medewerkers van verschillende 
hogescholen en universiteiten die verantwoordelijk 
zijn voor studenten met een functiebeperking. 
Daarnaast biedt hun site je een schat aan informatie. 
Zo vind je er inspirerende getuigenissen van 
leeftijdsgenoten die de sprong waagden. 

Het project SAWL (Study Abroad without Limits) 
brengt je zelfs online rechtstreeks in contact met 
buitenlandse studenten met een beperking. Zo krijg 
je onmiddellijk een duidelijk antwoord op al je vragen, 
van leeftijdgenoten die weten waarover ze spreken. 

MapAbility (www.exchangeability.esn.org) giet 
dan weer alle voorzieningen van hogescholen en 
universiteiten wereldwijd in een handig overzicht. 

EEN DUWTJE IN DE RUG NODIG? 
ICC Belgium organiseert kenniskampen voor blinde en 
slechtziende jongeren uit heel Europa. Gedurende tien 
dagen volg je er samen workshops, met als hoofddoel 
meer zelfstandigheid te verwerven, zowel in het kader 
van je studies of werk als voor in je vrije tijd. 

29
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DANKZIJ DEZE VAKKEN WORDT 
DE BLOK EEN FEEST: 

NEGEN BUITENGEWOON 
BIJZONDERE CURSUSSEN 
OVER DE GRENS 
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1] The Song of Ice and Fire as 
contemporary Medievalism

2] Beyoncé Studies

3] Talk Elvish

4] Harry Potter and the Age of Illusion

5] French Comic Films

6] Humor uit eigen land 

7] How to Win a Beauty Pageant 

8] What Do Men Want? 

9] “Waar studeer jij ook al weer?” 
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1]  The Song of Ice and Fire as contemporary 
Medievalism | University of British Columbia, 
Canada | Een droom die uitkomt: in Canada mag je 
lessen skippen om Game of Thrones te kijken. Daarna 
moet je aan de hand van de reeks wel de rol van de 
middeleeuwen in het populaire denken analyseren, 
maar dat nemen we er met plezier bij. 

2]   Beyoncé Studies | University of Victoria, Canada 
Voor Beyoncé blijven we even plakken in Canada. De 
prof gebruikt tijdens dit vak Queen Bey als case study om 
de popmuziek als culturele constructie te bestuderen. 
Of hij je ook het dansje van Single Ladies aanleert? We 
zoeken het voor je uit, wordt vervolgd… 

3]  Talk Elvish | University of Wisconsin, Verenigde 
Staten | Voor fans van The Lord of the Rings met een 
serieuze talenknobbel en te veel tijd. In Wisconsin leer 
je de taal van Legolas en zijn consorten. Misschien 
geen héél erg grote meerwaarde op de arbeidsmarkt, 
maar wel leuk voor op café. Als jij weet hoe je twee 
pintjes bestelt in de taal van de elfen, laat het ons dan 
weten. 

4]  Harry Potter and the Age of Illusion | Durham 
College, Verenigd Koninkrijk | Hier krijg je niet één 
vak, maar een hele reeks lessen over Harry Potter. 
Onze favoriet: Hermione Granger: Feminist Icon.

5]  French Comic Films | University of Iceland, 
IJsland | In IJsland hoeven jij en je buurman je lach 
niet in te houden tijdens de les. Er bestaat namelijk een 
vak dat helemaal gewijd is aan komische Franse films. 
Opletten voor een overload Louis de Funès.
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6]  Humor uit eigen land | KU Leuven, België | Ook 
in België mag je je (soms) luidop een breuk lachen in 
de aula. De lessen Humor en creativiteit in taal gaan 
namelijk over geestige woordspelingen en de werking 
van talige humor. Al waarschuwt de universiteit wel 
dat het vak niet gewoon een soort van academische 
lachtherapie is: de stafleden die het vak doceren zijn 
blijkbaar slechte moppentappers.

7]  How to Win a Beauty Pageant | 
Oberlin College, Ohio, Verenigde 
Staten | De prijs voor ‘leukste 
studiereis’ gaat sowieso naar Oberlin 
College. Voor hun cursus How to Win 
a Beauty Pageant: Race, Gender, 
Culture, and U.S. National Identity 
mogen de studenten namelijk naar 
een missverkiezing gaan. Wij zijn 
benieuwd welke notities je daar dan moet 
neerpennen. 

8]  What Do Men Want? | Sydney University, Australië 
| Een Australisch pareltje uit de opleiding Vrouwen- en 
Genderstudies. Dit vak onderzoekt werkelijk alles wat 
te maken heeft met mannen, van machogedrag op de 
werkvloer tot bromances. 

9]  “Waar studeer jij ook al weer?” |  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
Thailand | Niet een specifiek vak aan deze universiteit 
maar wel haar naam verdient een plaats in onze lijst. Is 
dit een flauwe grap? Een stuk songtekst uit de Macarena? 
De school heeft in elk geval wel degelijk een officiële 
website.
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LÉA TROK 
VOOR HAAR 
STAGE NAAR 
SEVILLA 

Wie? Léa Hashin (24) 
uit Brussel

Studie? Marketing - 
Communicatie (UCLL Leuven) 

Waar? Sevilla, Andalusië

Programma? Stage via 

Erasmusbeurs
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WAAROM SEVILLA? 

“Ik zocht eerst een stageplaats in Frankrijk, maar 
mijn zus overtuigde me om elders te zoeken. Ik 
spreek namelijk al vlot Frans, naast Nederlands, 
Engels en een beetje Duits. Ik spreek ook Swahili: op 
mijn zesde verhuisde ik met mijn ouders van Burundi 
naar België. Frankrijk werd dus geschrapt, en 
uiteindelijk zette ik mijn zinnen op Sevilla.” 

SIËSTA’S VERBODEN

“Ik kon aan de slag bij Eurasmus, een organisatie die 
buitenlandse stages en verblijfplaatsen regelt voor 
jongeren. Ik kwam terecht op de sales-afdeling. Niet 
echt mijn droomjob, maar gelukkig mocht ik ook 
binnen domeinen als marketing en communicatie 
mijn ding te doen. Dat is het voordeel van werken in 
een klein team: je krijgt er de kans om zelf je koers te 
bepalen en je projecten uit te kiezen.”

“Zo schreef ik helemaal alleen een blog uit voor 
Eurasmus, zette ik een branding-campagne op poten 
en onderwierp ik de organisatie aan een grondige 
communicatieanalyse. Het cliché wil dat er in elk 
Spaans bedrijf een siësta wordt gehouden. Dat 
klopt niet, maar toch miste ik er een beetje de orde 
en structuur die we in België gewoon zijn. Daarom 
voerde ik die interne analyse uit, in de hoop dat mijn 
stage op lange termijn echt iets zou betekenen voor 
Eurasmus.” 
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SOLO EN ESPAÑA

“In het begin voelde ik me verschrikkelijk eenzaam. Ik 
werkte nine to five, dan is het niet evident om mensen 
te ontmoeten. Zeker omdat mijn Spaans in het begin 
niet verder reikte dan ‘ola’ en ‘un, dos, tres’. Op een 
avond stootte ik op een Facebookgroep, Erasmus 
Club Sevilla. Ik raapte al mijn moed bij elkaar en 
lanceerde een oproep, om te vragen of er iemand zin 
had om een Belgisch meisje rond te leiden.”

GEZOCHT: VRIENDEN 

“Ik kreeg al snel een reactie van Veerle, die gek 
genoeg op een honderdtal meter van mijn kot 
in Leuven bleek te wonen. We werden haast 
onmiddellijk beste maatjes. Via haar leerde ik 
snel een heleboel mensen kennen. Later hebben 
we elkaar nog veel uitgelachen omwille van onze 

‘zoekertjes’: zij had namelijk zelfs al een oproep in de 
krant laten zetten om vrienden te maken.” 

“Vroeger lustte ik geen olijven en dacht ik 

dat alle Spanjaarden flamenco dansen.”
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VERSLAAFD AAN OLIJVEN 

“Ik moest zwaar afkicken van mijn zalige tijd in Sevilla. 
Ik raakte zelfs verslaafd aan olijven, terwijl ik ze 
vroeger niet lustte. De heerlijke tinto de verano (een 
zomerse rode wijn) heb ik in België helaas nog niet 
gevonden. De diversiteit in onze straten heb ik wel 
gemist. Hier heeft haast iedereen zijn eigen stijl, 
terwijl Spaanse vrouwen allemaal dezelfde felrode 
lippenstift dragen.” 

MEER DAN FLAMENCO 

“Een avontuur in het buitenland kost veel geld. Ik had 
dan wel een Erasmusbeurs, maar daarmee kon ik 
enkel mijn huur betalen. Toch kan ik het iedereen 
aanraden. Je keert terug als een ander persoon 
met een ruimere blik: ik dacht vroeger bijvoorbeeld 
dat alle Spanjaarden op fuiven flamenco dansen. Je 
komt je er in contact met mensen die de wereld 
totaal anders zien dan jij. Dat kan soms botsen, maar 
tegelijkertijd is het een enorme verrijking.” 
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BEURZEN VOOR JE 
STAGE?  
We spraken eerder al over beurzen om je studies 
te helpen betalen, maar ook voor een stage in het 
buitenland kan je in aanmerking komen voor een 
financieel duwtje in de rug. 

Eerst en vooral: blader nog eens terug naar pagina 8. 
Alle programma’s die we daar vermelden, beschikken 
immers ook over een portefeuille om je buitenlandse 
studiestage te helpen bekostigen. Goed nieuws dus, en 
het wordt nog beter. Er bestaan namelijk nog andere 
mogelijkheden, specifiek voor studenten die graag op 
stage gaan in het buitenland.

DESTINATION VN 
Denk maar aan VLIR-UOS, dat beurzen uitreikt voor 
doctoraten, stage- of scriptieverblijven in 54 landen. 
Droom je van een stage bij de EU, de Verenigde Naties 
of een andere internationale organisatie? Dan kan 
het Flanders Trainee Programme je daarbij helpen. 
Vlaanderen trekt onder die noemer namelijk geld 
uit voor een verblijf van twee tot zes maanden, voor 
afgestudeerden van het secundair of hoger onderwijs. 

Ook buiten je studies kan je dus zeker een stage 
aanvatten in het buitenland. Op GoStrange.be vind je 
een hele lijst aan organisaties die je daarbij kunnen 
helpen, zoals bijvoorbeeld Erasmus Student Network.



THE AMERICAN DREAM? 
The Washington Center biedt stages aan 
voor studenten van Vlaamse universiteiten en 
hogescholen. Het departement Onderwijs en Vorming 
stelt jaarlijks beurzen beschikbaar voor wie stage wil 
lopen bij internationale organisaties of bedrijven in 
Washington. 
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HANDIGE WEBSITES & APPS
GEDAAN MET VERDWALEN
Google Maps ken je sowieso, maar wist je ook dat 
je kaarten kan opslaan om offline te gebruiken? 
Daarbovenop werkt de app in de meeste landen ook 
perfect als routeplanner voor openbaar vervoer.

TIME TO MOMO
Een nieuwe naam voor het betrouwbare “100%” concept 
dat je in een aantal wandelingen de parels van een stad 
doen leren kennen. Voor een app moet je een paar euro’s 
neertellen, maar dan zit je wel safe voor je hele verblijf! 

AANRADERS VAN JONGEREN
USE-IT, dat zijn unieke geïllustreerde kaarten gemaakt 
door en voor jongeren met grappige tips en tricks die je 
niet in een klassieke gids vindt. Laat het sukkelen met 
papieren kaarten achterwege en ontdek de gratis app 
(voorlopig enkel voor iPhone).

DE PLACE TO BE
Het suffe inchecken mag dan wel passé zijn, Foursquare 
groeide ondertussen uit tot dé app om een koninklijke 
lunch of hippe pop-up bar te vinden op basis van je locatie 
en de rating van locals. Move over, TripAdvisor.

TINDER SOCIAL
Voor de durvers: ga samen met vrienden socializen met 
lokale hotties dankzij de nieuwe sociale modus van de 
datingapp die iedereen (ja, ook jij) stiekem al gebruikt.
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DE LOKALE ERVARING
Kies één van de 40 000 locals in 187 landen op Showaround 
en laat je rondleiden zonder saaie geschiedenislessen, 
maar wél met de Vespa door Milaan of een privérondleiding 
door de coolste bars.

CENTEN TELLEN
Installeer voor je vertrekt een currency converter zoals XE 
Currency of Flip Currency Converter op je smartphone en 
vermijd dat je het een einde van de maand moet overleven 
op toastbrood omdat je iéts te veel Agua de Valencia’s 
gedronken hebt.

LAAT JE 
VERRASSEN
Adventure, roadtripping of broke? Vertrek met 
Sprs.me vanaf 2 dagen en vanaf €70 naar een 
geheime bestemming. Je ontdekt pas op de luchthaven 
waar je heen gaat!

ZIN IN AVONTUUR
Skyscanner zoekt niet alleen de goedkoopste vluchten en 
verbindingen voor je op, maar bevat ook nog een handige 
trick: laat je bestemming leeg en en je krijgt alle mogelijke 
bestemmingen voor jou data volgens prijs. Ideaal voor een 
spontane trip!

ZETELSURFEN
Via CouchSurfing kan je niet alleen gratis “surfen” op 
de zetel van een local, maar ook lokale groepen en 
evenementen ontdekken. Zo maak je héél snel vrienden!
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LIJST MET HULPVAARDIGE 
ORGANISATIES
Denk je aan een studie of stage ver weg van je 
vertrouwde thuishaven? Wij bieden jou enkele 
virtuele boeien aan voor je wildwateravontuur in het 
buitenland begint. 

VOOR JE VERTREKT 
STUDEER IN HET BUITENLAND
Het ideale vertrekpunt voor al je vragen over studeren in het 
buitenland. Flanders Knowledge Area vzw biedt je op deze 
site werkelijk alle info en doorverwijzingen over opleidingen, 
studieprogramma’s en beurzen: na een paar klikken hebben 
deze thema’s geen geheimen meer voor je.

www.studeerinhetbuitenland.be  

JINT
Onder het motto ‘maak dat je weg bent’ zorgt JINT voor 
een internationale samenwerking met jongeren - en 
jeugdorganisaties. Zij beschikken over een uitgebreid 
netwerk waar jij gerust even in kan piepen. Daarnaast is 
JINT ook het nationaal agentschap voor het Youth in Action- 
luik van het Erasmus-programma in Vlaanderen. 

www.jint.be 

GO STRANGE
JINT is ook actief onder het alter ego Go Strange. Hier 
ontdek je talloze uitwisselingsmogelijkheden, jobs als 
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vrijwilliger, stageplaatsen, opleidingen en kampen in 
het buitenland.

www.gostrange.be

KAMIEL 

Kamiel: dat is Kafka en mobiel. Of hoe je kafkaiaanse, 
bureaucratische onzin ontwijkt. Zij helpen je immers met 
de administratieve rompslomp en zorgen dat het puntje 

‘sociale zekerheid’ vlotjes kan worden afgevinkt. 

www.kamiel.info 

SIHO
Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs staat 
in voor gelijke kansen voor studenten met 
een functiebeperking. Met gericht onderzoek, 
dienstverlening en een netwerk zorgen zij dat een 
beperking niet in de weg staat van een unieke 
buitenlandervaring. Meer weten? Lees dan zeker verder 
op pagina 28. 

www.siho.be 



“Voor het geld 
hoef je het niet te laten.”
Hoe Bo haar buitenlandse 
studies betaalde

Welke studiebeurs 
past bij jou? 


