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VVOB
Kwaliteitsvol onderwijs voor gelijke kansen en 
duurzame ontwikkeling
VVOB is een Belgische ontwikkelingsorganisatie met meer dan 30 jaar ervaring in het 
duurzaam verbeteren van de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs. Onze 
medewerkers leveren technische assistentie die de capaciteit versterkt van overheden 
en lokale onderwijsinstellingen in het Zuiden. Het gaat voornamelijk over departemen-
ten van de respectieve onderwijsministeries en over instellingen die zich richten op de 
professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders. 

Om de duurzaamheid van de resultaten te bewaken stemmen we ons werk af op het 
lokale onderwijsbeleid. We ontwikkelen onderwijsexpertise op basis van de knowhow in 
het Zuiden en via uitwisseling met Vlaamse en Europese instellingen. Bovendien stimu-
leren we de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in Vlaanderen, Europa en het 
Zuiden.

De onderwijssector is een breed domein. Om expertise op hoog niveau te bieden aan 
onze partners specialiseren we ons in specifieke subsectoren en onderwijscomponen-
ten. De identificatie hiervan is gebaseerd op de belangrijkste noden van het onderwijs, 
zoals aangegeven in internationaal onderzoek, en op de onderwijsstrategieën en -priori-
teiten van onze partnerlanden. De rode draad is dat onderwijs maar kwaliteitsvol kan zijn 
als het gelijke onderwijskansen realiseert. 

We hebben structurele partnerschappen en samenwerkingsactiviteiten op lange termijn 
in tien landen, verspreid over vier continenten. Momenteel werken we in Vlaanderen, 
Ecuador, Suriname, Rwanda, DR Congo, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Cambodja en 
Vietnam. Soms voeren we korte opdrachten uit in andere landen.

Draagvlakversterking in Vlaanderen
Het vergroten van een solidaire basishouding bij zoveel mogelijk mensen is onze tweede 
grote doelstelling. VVOB wil niet alleen de onderwijskwaliteit in het Zuiden versterken 
maar ook de solidariteit in de Vlaamse samenleving vergroten. Structurele veranderin-
gen in het Zuiden schieten immers hun doel voorbij indien niet tegelijk in het Noorden 
gewerkt wordt aan bewustmaking over de complexiteit van ontwikkelingsvraagstukken, 
de toenemende mondiale verbondenheid en de bijhorende noodzakelijke veranderin-
gen in onze denkwijze en consumptiepatronen. 
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Het onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Leerlingen moeten de nodige kennis, vaar-
digheden en attitudes kunnen verwerven waardoor ze als wereldburgers actief gaan 
meebouwen aan een meer solidaire en duurzame samenleving met gelijke kansen voor 
iedereen. Leraren hebben competenties nodig om aan die nood tegemoet te komen. 
Daarom zet VVOB in het bijzonder in op het Vlaamse onderwijs. VVOB betrekt Vlaamse 
onderwijsinstellingen, leraren en leerlingen op het Zuiden om de samenwerking tussen 
Noord en Zuid te bevorderen. Binnen de werking in Vlaanderen krijgt dit onder andere 
vorm via het Scholenbanden-programma, via een stageprogramma voor studenten uit 
het hoger onderwijs en in het programma ‘eNSPIRED’, dat dialoog stimuleert over gelijke 
onderwijskansen, tussen lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders wereldwijd.

Geschiedenis van
VVOB’s stageprogramma
VVOB ontvangt bijna tien jaar studenten voor stages. Aanvankelijk was dit beperkt tot 
enkelingen, vaak masterstudenten, die VVOB op eigen initiatief contacteerden. Geleide-
lijk aan kwam er ook een grotere vraag van hogescholen naar betrouwbare stageplaat-
sen voor bachelorstudenten. Het VVOB-stageprogramma bood hier een antwoord op. 
Het paste tegelijkertijd ook binnen de eigen missie voor draagvlakverbreding. In 2009 
werd het stage-aanbod voor het eerst in een gestructureerd kader aangeboden. Vanaf 
2011 zet VVOB ook expliciet personeelstijd in om het programma te coördineren. Sinds-
dien vertrekken er jaarlijks gemiddeld 35 studenten uit nagenoeg alle hogeronderwijs-
instellingen naar het Zuiden. 

Het stageprogramma maakt nu integraal deel uit van het Noordprogramma rond gelijke 
onderwijskansen, gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). 
We streven ernaar om gelijke onderwijskansen ook als rode draad doorheen het stage-
programma te integreren, vanaf de selectie over de voorbereiding en stageopdrachten 
tot de nawerking. Er wordt ook meer ingezet op de draagvlakverbreding in Vlaanderen 
na een Zuidmobiliteit waarbij de studenten de boodschap van het belang van gelijke on-
derwijskansen voor ontwikkeling mee helpen verspreiden. De structurele partnerschap-
pen met Vlaamse hogeronderwijsinstellingen bieden sinds 2014 ook een nieuw kader 
waarbinnen stages worden vormgegeven. 
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“VVOB wil dat stagiairs met hun ervaringen ook mensen 
in Vlaanderen sensibiliseren. Daarom heb ik contact op-
genomen met mijn universiteit om een gastles te geven, 

en met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamen-
werking van mijn gemeente om een presentatie te geven. 

Beide organisaties reageerden positief.” 
(Jasper, student Specifieke Lerarenopleiding Pedagogische 

Wetenschappen, DR Congo)

Tien jaar VVOB-stages
Na bijna tien jaar Zuidstages aan te bieden, hebben we heel wat ervaring en expertise 
opgebouwd. Met deze publicatie willen we graag onze visie en aanpak presenteren, en 
een inspiratiebron zijn voor lerarenopleiders en docenten van andere opleidingen in 
hogeronderwijsinstellingen, medewerkers van international offices, andere stageaanbie-
ders en iedereen die op de een of andere manier bezig is met internationale mobiliteit 
van studenten en docenten.

Men gaat er vaak vanuit dat Zuidstages vooral een meerwaarde hebben voor de per-
soonlijke ontwikkeling van de studenten. Wij willen daarnaast echter belichten op welke 
manieren deze stages ook een meerwaarde kunnen bieden voor de ontwikkelingssa-
menwerking in het Zuiden én in Vlaanderen, en hoe zij kunnen bijdragen aan de profes-
sionele ontwikkeling van Vlaamse leerkrachten en bijgevolg ook aan de kwaliteitsverbe-
tering van het onderwijs in Vlaanderen. 
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2.
Hoe VVOB 

haar stages 
organiseert
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Aansturing
De aansturing van het stageprogramma gebeurt centraal vanuit het hoofdkantoor van 
VVOB in België. Deze stagecoördinator vormt de schakel tussen de VVOB-landenkanto-
ren enerzijds, en de studenten en hogeronderwijsinstellingen anderzijds. 

Voordelen:
•	Met een stagecoördinator als centraal aanspreekpunt zijn lokale medewerkers gevrij-

waard van veelgestelde vragen door studenten.
•	De stagecoördinator kent de landen, de stageplaatsen en het gevraagde studenten-

profiel. Hij/zij is het best geplaatst om de juiste match te maken.
•	Vlaamse hogescholen en universiteiten hebben een eerste aanspreekpunt in eigen 

land.
•	De stagecoördinator kan een face-to-face selectiegesprek houden.

Formulering van stage-
plaatsen
Stagefiches
In januari nodigt het hoofdkantoor de landenkantoren uit om stageplaatsen te formule-
ren voor het daaropvolgende academiejaar, met behulp van een template en met aan-
dacht voor gelijke onderwijskansen. De opdrachten in die stagevoorstellen zijn soms 
nog vaag omschreven. Het gebeurt ook dat een landenkantoor verschillende opdrach-
ten beschrijft waarvoor kandidaten dan een voorkeur kunnen uitdrukken. Naarmate de 
stage dichterbij komt, maakt het landenkantoor in overleg met de studenten de op-
drachten concreter.

Sinds 2014 besteedt VVOB veel aandacht aan de integratie van het thema gelijke onder-
wijskansen in de stage-opdrachten. 

Profielen
Doordat VVOB actief is binnen het domein onderwijs, zijn de meeste stages bedoeld voor 
studenten uit lerarenopleidingen en pedagogische of onderwijswetenschappen. Maar er 
worden jaarlijks ook voor ondersteunende functies interessante opdrachten uitgeschre-
ven. 
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Tip voor stageaanbieders: Denk eens aan een stageopdracht voor studenten uit com-
municatiemanagement (voor artikels, promomateriaal, foto’s, je website, ...), videojour-
nalistiek (voor documentaires, educatieve video’s, ...), grafische vormgeving (voor je huis-
stijl, posters of folders voor een lokale partner,...) en ICT (voor het programmeren van 
dataverwerkingssystemen, webplatformen,...).

Taken
Lesgeven op stage wordt altijd gecombineerd met een duurzame opdracht die deel 
uitmaakt van de programma’s van VVOB, bijvoorbeeld een lessenreeks van een curricu-
lum voor een lerarenopleiding opstellen, een bijscholingspakket voor leraren maken, 
handleidingen en ander didactisch materiaal ontwerpen voor leraren of groepsopdrach-
ten met lokale studenten van een lerarenopleiding organiseren. Lesgeven kan, maar dan 
eerder om de context te leren kennen of om het gemaakte materiaal uit te testen. In 
het geval van een stage in een school uit VVOB’s Scholenbandenprogramma, kan meer 
nadruk gelegd worden op lesgeven.

“In de kleuterschool hebben we zes lessen en nog enkele 
aparte spelletjes gegeven, allemaal in teken van active 
teaching and learning. Telkens we dit deden, stond heel 

de kleuterklas vol met leerkrachten, directeurs en 
studenten. Ze kwamen kijken, namen notities en gingen 

met alle info de volgende dag zelf aan de slag in 
hun eigen les.” 

(Britt, student Kleuteronderwijs, Vietnam)

Als een student aan een ander project moet werken tijdens zijn/haar stage (master-, of 
bachelorproef, onderzoekswerk,…) moeten daar op voorhand duidelijke afspraken rond 
gemaakt worden zodat de student voldoende tijd kan besteden aan de opdracht van de 
lokale organisatie. Vaak krijgen studenten die op Zuidstage gaan van hun onderwijsin-
stelling nog extra taken mee om te compenseren voor het feit dat zij minder technische 
vaardigheden zouden ontwikkelen dan studenten die thuisblijven en in België een stage 
uitvoeren. Dat is echter niet altijd het geval! Daarentegen versterken zij nog meer dan 
de thuisblijvers hun algemene professionele competenties. Men vergeet ook wel eens 
dat deze studenten niet altijd gemakkelijk toegang hebben tot elektriciteit of internet, 
en dat onvoorziene omstandigheden de planning soms in de war kunnen sturen. Door 
een te zware planning kunnen studenten teveel druk uitoefenen op de lokale partner om 
sneller dan gewoonlijk vooruit te gaan, wat de werkrelatie en uiteindelijk ook de stagere-
sultaten in het gedrang kan brengen.

Wanneer de student tijdens de stage aan een bachelorproef of thesis moet werken, is het 
een meerwaarde voor alle partijen wanneer die gekoppeld wordt aan de stageopdracht.
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“Op een buitenlandse stage verlopen zaken al wel eens 
anders dan vooraf afgesproken. Maar omdat we de druk 

voelden vanuit school om een project op poten te 
zetten, hebben we uiteindelijk onze eigen weg gezocht 

en onze eigen beslissingen gemaakt. Hiermee gingen we 
misschien wel in tegen het protocol van VVOB om een 

afwachtende houding aan te nemen en aan te sluiten bij 
de lokale plannen, maar we hadden niet echt een 

andere keus wilden we onze punten niet in het 
gedrang brengen.” 

(Adelien, student Toegepaste Psychologie, Zimbabwe)

Duur 
VVOB hanteert een minimumduur van drie maanden voor een stage. Zo kan de student 
wennen aan de nieuwe omgeving en kunnen lokale partners genoeg tijd investeren in 
begeleiding.

“Drie maanden is écht kort! Ik raad toekomstige 
stagiairs dan ook aan om hun project niet te groots te 
zien. Ga eerder voor een klein, haalbaar én duurzaam 
project waar ze op je stage zeker iets aan hebben. Het 

geeft ook pas een gevoel van voldoening als je iets afge-
werkt kan achterlaten.”

(Josephine, student Toegepaste Psychologie, Suriname)

Bekendmaking stages
Eind februari publiceert VVOB de stageplaatsen voor het volgend academiejaar op de 
website. De stageplaatsen worden ook per mail naar hogescholen, universiteiten, in-
stellingscoördinatoren voor ontwikkelingssamenwerking (ICOS) en departementale 
opdrachthouders internationalisering verstuurd. De hogeronderwijsinstelling communi-
ceert op haar beurt het aanbod naar haar studenten.

In groep, in duo of alleen?
Op sommige stageplaatsen is plaats voor één student, andere plaatsen zijn enkel ge-
schikt voor compatibele duo’s (zoals hogescholen zelf ook graag voorschrijven). Grotere 
groepjes kunnen wel naar dezelfde plaats gaan en zelfs accommodatie delen, maar VVOB 
plaatst niet meer dan twee studenten op dezelfde stageplaats om het evenwicht bij de 
lokale partner niet te verstoren. Wanneer studenten gaan samenwonen of een stage-
plaats delen moet de hogeronderwijsinstelling de nodige aandacht besteden aan het 
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combineren van de juiste karakters en aan mogelijke problemen die het samenleven en 
–werken met zich mee kunnen brengen.

De mogelijkheid aanbieden om per twee of in groep op stage te gaan, verkleint overi-
gens de drempel voor kwetsbare studenten om naar het Zuiden te gaan.

Tip: duo’s uit verschillende studierichtingen kunnen niet alleen een meerwaarde 
betekenen voor de stageplaats maar ook voor elkaar. Bijvoorbeeld:
•	Een student kleuteronderwijs en een student lager onderwijs voor een stage rond de 

overgang van kleuter naar lager onderwijs,
•	Een student lager onderwijs en een student secundair onderwijs voor een stage rond 

de lerarenopleiding lager onderwijs in een land waar deze lerarenopleiding zich situ-
eert op het niveau van het secundair onderwijs,

•	Een student secundair onderwijs en een student toegepaste psychologie voor een 
stage rond studiemotivatie op een secundaire school.

“Samen met een student lager onderwijs ontwikkelde ik 
een syllabus met bijhorende lessenreeks en handleiding 
rond de leesdidactiek in het basisonderwijs in samen-

werking met het Surinaams Pedagogisch Instituut, waar 
ik ook de lessen kon uittesten. Naar het einde van onze 
stage toe gaven we verschillende presentaties aan onze 
school, de werkgroep Taal en Communicatie, VVOB en 
een aantal leden van het ministerie van Onderwijs. Op 
die manier is het de bedoeling dat onze syllabus en les-

senreeks verspreid wordt over heel Suriname.” 
(Jana, student Secundair onderwijs Nederlands – Geschiedenis, 

Suriname)

Sterke studenten kunnen ook alleen op stage vertrekken naar een omgeving waar het 
niet waarschijnlijk is dat ze in een sociaal isolement geraken. Concreet voor VVOB is dat 
van toepassing:
•	als ze kunnen logeren bij een gastgezin of op een lerarenopleiding tesamen met lo-

kale leeftijdsgenoten;
•	als er voldoende mensen Engels, Frans of Spaans spreken of een andere taal die de 

student verstaat.

Deze studenten integreren zich sneller uit noodzaak. Voorwaarde is wel dat ze kunnen 
rekenen op goede begeleiding ter plaatse, zeker in het begin, en dat de student ergens 
terecht kan met eventuele interculturele of praktische vragen.
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“Als begeleider is het interessant om het andere perspec-
tief te leren kennen van de stagiair – op ontwikkelings-
samenwerking in het algemeen, op het expatleven, … 
maar ook op ons werk met onze partners. Studenten 

integreren zich echt in onze partnerscholen, waardoor 
we waardevolle informatie krijgen van het werk dat we 

doen en hoe dat ontvangen en geapprecieerd wordt, en in 
de praktijk wordt gezet. Ook voor mijn persoonlijke ont-
wikkeling is deze oefening in coachen en constructieve 
feedback geven heel interessant. Je moet de perfecte ba-

lans vinden tussen iemand zijn eigen fouten laten maken 
en adviseren, tussen luisteren en zelf spreken.”

(Stagebegeleider, DR Congo)

Structurele 
partnerschappen
Structurele partnerschappen met onderwijsinstellingen in Vlaanderen maken een be-
langrijk deel uit van ons programma. De onderwijsinstellingen die zo’n partnerschap 
aangaan met VVOB, waarbij docenten expertise gaan verlenen in het Zuiden, kunnen 
met VVOB de mogelijkheid bekijken om stageplaatsen te reserveren. De stageopdrach-
ten van de studenten worden dan gelinkt aan het werk van de docenten.

Meerwaarde:
•	Docenten van hogeronderwijsinstellingen kennen de stageplaatsen zelf en kunnen 

dus meer uitleg geven aan hun studenten.
•	Studenten genieten meer begeleiding vooraf op school en zijn inhoudelijk beter voor-

bereid.
•	Op lange termijn kan VVOB elk academiejaar rekenen op een vast aantal goede stu-

denten.
•	Voor partnerlanden is meer continuïteit welkom.
•	Stages inbedden in structurele partnerschappen versterkt ook het partnerschap tus-

sen de hogeronderwijsinstellingen en VVOB zelf.
•	Docenten kunnen zaken laten opvolgen door studenten, tussen bezoeken door.

VVOB heeft ook partnerschappen met de organisaties in het Zuiden waar we stagiairs 
naartoe sturen, zoals lokale lerarenopleidingen. Dit zorgt ervoor dat er engagementen 
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voor stages op de lange termijn kunnen aangegaan worden. Bovendien kunnen de 
Vlaamse docenten de stageplaatsen bezoeken in het kader van het partnerschap met 
VVOB. Dit draagt bij tot duurzame stageopdrachten met een meerwaarde voor alle par-
tijen. 

Kandideren 
en toewijzing
Studenten die willen kandideren voor een bepaalde stageplaats sturen - na akkoord 
van hun eigen school - een motivatiebrief en cv naar de stagecoördinator van VVOB. 
Ze schrijven een cv en motivatiebrief in de voertaal van het stageland. In onze meeste 
partnerlanden is dat Engels, behalve in Ecuador (Spaans) en DR Congo (Frans). Ze vermel-
den welke stage(s) hun voorkeur hebben en in welke periode ze de stage willen/kunnen 
doen. Ze bezorgen een kopie hiervan aan de verantwoordelijke internationalisering van 
hun school.

“(Bijna) alle Vlaamse stagiaires geven om alle kinderen 
en hebben een positieve houding ten aanzien van diver-
siteit. Echter, in hun motivatiebrieven blijkt dat ze het 
concept van leerhindernissen en participatie op basis 

van een sociaal, mensenrechtenmodel voor inclusie niet 
goed vatten. Studenten vertrekken vanuit een medisch of 

liefdadigheidsperspectief op exclusie.”
(Stagebegeleider, Suriname)

In mei, juni, oktober en november houden we info- en toewijzingsdagen. Op deze dagen  
hebben we het uitgebreid over onze organisatie en de buitenlandse stages. Medewer-
kers van VVOB geven specifieke informatie aan individuele kandidaten over de stage en 
het land waar ze plaatsvindt. Individuele motivatiegesprekken vinden plaats, waarin we 
bekijken of het profiel en de persoonlijkheid van de kandidaat voldoende aansluiten bij 
de stageopdracht, of de student de opdracht correct interpreteert en of de wederzijdse 
verwachtingen op elkaar aansluiten. In het geval er meerdere kandidaten voor dezelfde 
stageplaats zijn, is dit het moment waarop een selectie gebeurt.
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Aan welke voorwaarden moet een student voldoen?
•	Talenkenner: gevorderde kennis van de voertaal van het land. Het gaat niet om inleef-

stages en er is onvoldoende tijd om ter plaatse nog de taal te  leren. De student moet 
van in het begin op professioneel niveau kunnen meedraaien.

•	Technisch competent: de competenties die nodig zijn om een stageopdracht uit te voe-
ren worden steeds afgestemd op het gevraagde studentenprofiel.

•	Open: basishouding van respect (voor de opdracht, de ander, de cultuur). De student 
is ons visitekaartje bij de lokale partners, met wie we nog lang willen samenwerken.

•	Flexibel: de student moet begrijpen dat er soms niet lang op voorhand een gedetail-
leerde omschrijving kan gegeven worden van de stageopdracht, of dat de opdracht 
ter plaatse nog verandert omwille van wijzigingen in de context. Hier staat tegenover 
dat men naar de student toe ook flexibeler is; geven en nemen!

•	Zelfstandig: initiatiefrijk en zelfredzaam, maar met een voldoende afwachtende hou-
ding. De student dringt niet te snel de eigen agenda op aan de stageplaats.

•	Gemotiveerd: realistische verwachtingen, bereid inspanningen te doen om tegemoet 
te komen aan de voorwaarden, niet te naïef.

“De jonge Vlaamse stagiaires kunnen een vuurtje aan-
wakkeren bij onze leerkrachten. Ze motiveren en stimu-
leren en komen met nieuwe inzichten. Voor mij is dat het 

meest zinvolle aan de stage.”
(Stagebegeleider, Suriname)

Het zijn niet noodzakelijk de studenten met de hoogste punten die de beste kandidaten 
zijn voor een Zuidstage! Voor de stageaanbieder is de ingesteldheid en attitude van de 
student belangrijker.

“De student die ik begeleidde was volwassen en had een 
correcte pedagogische kennis en houding. Haar Spaans 
kon beter, maar verbeterde tijdens de stage. Daartegen-
over was er een andere student wiens correcte houding 

helemaal ontbrak.”
(Stagebegeleider, Ecuador)

En vergeet niet: dit zijn nog stagiairs en zij verdienen ruimte voor evolutie. Talenkennis 
kan in beperkte mate nog worden bijgespijkerd tussen het selectiegesprek en het ver-
trek. Ook ietwat onzekere studenten (niet té onzeker) maken kans op een stageplaats, al 
zal dat eerder in duo zijn. Vaak zijn zij trouwens de studenten die het meeste groeien. De 
motivatie en de open ingesteldheid is wel een absolute voorwaarde.
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Voorbereiding
Een stage in het Zuiden heeft meer kans op slagen als de student voorbereid is op leven 
en werken in het Zuiden. 

VVOB voorziet jaarlijks een tweedaagse vorming waar vertrekkende studenten verplicht 
aan deelnemen. Deze vorming is een absoluut minimum aan voorbereiding en is tevens 
een ideaal platform voor uitwisseling tussen studenten van verschillende hogeronder-
wijsinstellingen die eventueel samen op stage vertrekken. Sommige hogeronderwijs-
instellingen voorzien ook zelf een inhoudelijk voorbereidingstraject of organiseren 
infobeurzen. Hogescholen en universiteiten die dit zelf niet aanbieden, kunnen hun stu-
denten naar vormingssessies van externe organisaties zoals UCOS sturen. 

Tijdens de VVOB-stagevorming besteden we aandacht aan:
•	Ontwikkelingssamenwerking, met focus op de aanpak van VVOB;
•	Interculturaliteit: studenten leren hun eigen referentiekader in vraag te stellen;
•	De lopende VVOB-programma’s in de verschillende landen: over de manier van wer-

ken, het team ter plaatse, lokale partners en de rol van Vlaamse onderwijspartners 
(structurele partnerschappen);

•	Beeldvorming en draagvlakverbreding na de stage;
•	Leven en werken in het Zuiden: oud-stagiairs per land, die komen praten over hun 

ervaringen.
•	De papierwinkel: studenten zijn zelf verantwoordelijk voor – maar krijgen van VVOB 

wel advies over – vliegticket, visumaanvraag, inentingen, eventuele reisbeurzen, reis-
bijstandsverzekering (inclusief repatriëring), het stagecontract en het invullen van een 
‘emergency-formulier’ met gegevens in geval van noodvoor het lokale VVOB-kantoor. 

De studenten krijgen daarnaast een voorbereidende opdracht mee die ze individu-
eel moeten maken voor vertrek:
•	Over de do’s en dont’s in een bepaalde cultuur: studenten verrichten opzoekwerk en 

tijdens de introductie ter plaatse bij de start van hun stage wordt hierover uitgewis-
seld met de lokale medewerkers van VVOB. Zij toetsen hun opzoekwerk aan de reali-
teit, duiden welke informatie verouderd is of welke stereotypes erin voorkomen;

•	Over persoonlijke verwachtingen op het gebied van taal, relaties met medestudenten 
en lokale collega’s, vrijetijdsbesteding ... (naast de professionele doelstellingen die de 
studenten voor hun onderwijsinstelling meestal al hebben moeten formuleren);

•	Optioneel: literatuur over of uit het stageland, of algemeen over ontwikkelingssamen-
werking of interculturaliteit.
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“De uitwisseling over de voorbereidende opdracht was 
heel nuttig. De student kampte duidelijk met een aantal 

stereotypen die we zo in het begin al hebben kunnen aan-
pakken. Waarheidsgetrouwe informatie vind je niet op 
het internet, daarvoor moeten de studenten praten met 
locals of met Vlamingen die al in Ecuador geweest zijn.”

(Stagebegeleider, Ecuador) 

Wij hebben zo’n uitwisselingsmoment gehad met de sta-
giaire over de Congolese cultuur en de do’s en don’ts. Dit 

is inderdaad een belangrijk moment, maar het is min-
stens even belangrijk om die discussies te blijven voeren 

tijdens de eerste weken, wanneer de stagiaire echt in con-
tact komt met de realiteit. Ondanks dat de student veel 

praatte met collega’s, volhardden een aantal stereotypen 
bij haar voor een lange tijd.”

(Stagebegeleider, DR Congo)

Succesvol uitvoeren van 
de stageopdracht ter 
plaatse
De eerste dagen van een stage zetten de toon voor het al dan niet succesvol verloop van 
de hele stageperiode. Goede kennismaking, duidelijke afspraken en alledaagse tips zijn 
zeker in het begin onontbeerlijk. Lokale medewerkers moeten er begrip voor hebben dat 
wat voor lokale medewerkers aanvoelt als vertrouwd en veilig, voor een student span-
nend en nieuw is.

Introductie
•	Een overzicht van wat de student de eerste dagen in het Zuiden te wachten staat (wie 

pikt hen op aan de luchthaven, telefoonnummers, verblijfplaats(en), agenda, …) voor 
vertrek;

•	Een officiële kennismaking met scholen, collega’s … bij aankomst;
•	Kennismakingsgesprek met de stagebegeleider ter plaatse (voor zowel werk- als pri-

vézaken);
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•	Een planning die in samenspraak met student en collega’s opgesteld wordt met res-
pect voor ieders verwachtingen;

•	Begeleiding voor accommodatie.

“Wij geven de opdracht aan startende stagiairs om vra-
gen op te lossen door Hanoi te ontdekken, als onderdeel 
van hun inductieprogramma. Dat vinden ze altijd leuk, 
want het stelt hen meteen bloot aan de realiteit van het 

land waarin ze zullen verblijven.”
(Stagebegeleider, Vietnam)

Meestal regelt VVOB accommodatie voor de eerste dagen. De student zorgt zelf voor 
accommodatie voor de rest van de stageperiode (ook voor het financiële aspect), bij-
voorbeeld in hostels, op een gehuurde kamer, bij een collega thuis, bij een gastgezin,… 
VVOB adviseert hierbij. Voor een succesvolle stage is het belangrijk dat de student zich 
ergens thuis voelt. De student moet zich dus flexibel kunnen opstellen en zich vlot kun-
nen aanpassen aan de nieuwe verblijfplaats en leefomgeving. 

Als er meerdere studenten in hetzelfde land stagelopen, staat VVOB erop dat ze in de 
mate van het mogelijke op hetzelfde moment reizen om afspraken rond voorbereiding 
en aankomst te vergemakkelijken.

Het hoofdkantoor van VVOB brengt de stagebegeleider van de Vlaamse hogeron-
derwijsinstelling in contact met de stagebegeleider ter plaatse. De Vlaamse stagebe-
geleider krijgt van VVOB informatie over de stageprocedures en -voorwaarden vóór het 
vertrek van de student. We raden de Vlaamse stagebegeleider aan om richtlijnen rond 
begeleiding en evaluatie te bespreken met de stagebegeleider ter plaatse, alsook even-
tuele bijkomende schoolopdrachten. Als de Vlaamse stagebegeleider geen contact op-
neemt met de stagebegeleider ter plaatse, worden deze zaken ter plaatse rechtstreeks 
besproken met de student.

Begeleiding
Het succesvol verloop van een stage hangt voor een groot deel af van goede begelei-
ding. Een ervaring in het buitenland is een hoogst effectieve manier om de ontwikke-
lingsproblematiek echt te vatten en om andere (culturele) contexten te begrijpen. Zon-
der professionele begeleiding, reflectiemomenten en feedbacksessies met een ervaren 
begeleider kunnen stages bestaande stereotypen versterken in plaats van uitdagen. Te-
gelijkertijd verlichten goed gecoachte stagiaires de werkdruk van werknemers: win-win.
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“Met begeleiding van VVOB vonden we snel een verblijf-
plaats en verliepen de eerste contacten met de lagere 

school heel vlot. Bovendien konden we steeds bij VVOB 
terecht als we met vragen zaten. Tegelijkertijd kregen we 
voldoende vrijheid, waardoor we zelfstandig beslissingen 

konden nemen. Dit was de ideale balans.” 
(Steffie, student lager onderwijs, Cambodja) 

VVOB zorgt ervoor dat de stagiairs door een lokale (VVOB-)mentor én een Nederlands-
talige VVOB-medewerker begeleid worden. Via de lokale mentor heeft de stagiair vol-
doende interculturele interactie. Deze verzorgt meestal de dagelijkse, inhoudelijke bege-
leiding. De Nederlandstalige VVOB-medewerker kan optreden als brugfiguur die beide 
culturen kent en begrijpt. Hij of zij ondersteunt de student op een persoonlijker niveau 
en behartigt zijn/haar belangen op de werkplek. 

Als een student op een lokale partnerorganisatie geplaatst wordt, moet er naast de lo-
kale mentor zeker ook iemand van VVOB aangesteld worden als stagebegeleider. Het 
is aan deze begeleider om de stagiair tijdens de eerste dagen te begeleiden en voor te 
stellen aan de partner. Zeker tijdens de eerste weken is regelmatig telefonisch contact 
aangewezen. Als de partnerorganisatie geen ervaring heeft met buitenlandse stagiairs, 
zal de VVOB-begeleider ook een rol moeten spelen in het mentorschap.

“Ik heb ook ooit ergens stage mogen lopen. Ik vind het 
een morele en professionele verplichting om een stagiair 

te ontvangen en zo goed mogelijk te begeleiden.”
(Stagebegeleider, Rwanda)

Vaste feedbackmomenten komen de stage zeker ten goede. De student, de VVOB-sta-
gebegeleider en/of lokale mentor kunnen dan praten over samenwerking met collega’s, 
de stage, moeilijkheden, misverstanden, etc. Het is ook belangrijk te beseffen dat de lo-
kale begeleiding anders is dan in België. Studenten moeten dus voldoende zelfsturend 
en –kritisch zijn. Dit kan ook opgenomen worden tijdens de feedbackmomenten.

“De ondersteuning van mijn VVOB-begeleider was zeer 
doelgericht. Ik moest een wekelijks overzicht bijhouden 

en dat mailen naar hem. Hij gaf me dan suggesties en op-
merkingen over mijn activiteiten. Hierdoor reflecteerde 

ik steeds over mijn handelingen.” 
(Emma, student lager onderwijs, Zuid-Afrika)
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“Ik steek veel tijd in de begeleiding van mijn stagiairs, 
maar het werk dat ze verrichten draagt ook echt bij tot 

het onze. Ik leer zelf ook van hen, over hoe ze leermateri-
aal effectiever gebruiken in Vlaanderen dan hier.”

(Stagebegeleider, Cambodja)

Vrije tijd
•	Studenten vullen zelf hun vrije tijd in, maar worden geacht de veiligheidsinschattin-

gen van de lokale stagebegeleiders te volgen.
•	Om misverstanden te vermijden, wordt het aantal vrije dagen op voorhand duidelijk 

aangegeven op het stageformulier. Wanneer deze vrije dagen opgenomen kunnen 
worden, bespreekt de student met de stageplaats. 

•	Stagiairs zijn jonge bestuurders, en een voertuig besturen in de partnerlanden van 
VVOB is niet altijd veilig. Uit morele verantwoordelijkheid raden we onze studenten 
dan ook af om een auto of motorfiets te besturen tijdens de werkuren.

•	We verwachten van onze stagiairs dat ze beseffen dat ook in hun vrije tijd hun gedrag 
een impact kan hebben op de werkomstandigheden en/of de werkgever.

•	We verwachten van studenten dat ze, naast de verzekeringen voor burgerlijke aan-
sprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de Vlaamse hogeronderwijsinstelling, 
nog een reisbijstandsverzekering (inclusief repatriëring) afsluiten en dit voor de vol-
ledige duur van hun verblijf in het stageland (dus ook wanneer de stage zelf al is af-
gelopen). Studenten moeten opletten dat, wanneer ze langer dan drie maanden in 
het buitenland verblijven, ze dit aangeven en een aangepaste reisverzekering nemen. 
De verzekering lichamelijke ongevallen van de onderwijsinstelling dekt namelijk geen 
ongevallen buiten de stage-uren, en geen ziekenhuisopnames tengevolge van ziekte.

“De stagiaires verschillen niet zoveel van hun Cambod-
jaanse leeftijdsgenoten. Zo gebruiken ze allemaal face-

book – en niet e-mail – om elkaar op de hoogte te houden 
van wat na de lesuren gebeurt en om plannen te 

maken.”
(Stagebegeleider, Cambodja)
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Na de stage
Studenten die bij VVOB stage lopen, engageren zich in het stagecontract tot volgende 
zaken:

Evaluatie
Na de stageperiode verzoeken we de stagiairs om een evaluatieformulier in te vullen. 
Aan de hand van de antwoorden en de ervaringen van de studenten stuurt VVOB het 
stageprogramma jaarlijks bij. Daarenboven krijgen we via een aantal vragen over de per-
soonlijke ervaring van de stagiair zicht op de effecten van een Zuidstage op de latere 
loopbaan van studenten.

Tip voor hogeronderwijsinstellingen en stageaanbieders: evalueer op regelmatige tijd-
stippen de procedure, stageopdrachten en de effecten van de stages op studenten.

Blog
VVOB verwacht van haar stagiairs dat ze een genuanceerde houding en perspectief aan-
nemen wanneer ze rapporten schrijven over hun stage en vrije tijd (in een blog, bijvoor-
beeld). VVOB behoudt zich het recht voor om studenten te corrigeren als de informatie 
die ze publiek maken, schadelijk is voor het imago van de organisatie. 

Een paar tips voor de bloggende stagiair:
•	Evenwicht tussen werk en vrije tijd: natuurlijk is het voor vrienden interessant om te 

lezen wat de student allemaal in het weekend uitvoert en welke toeristische uitstap-
pen gemaakt zijn. Moedig studenten aan om ook over het werk te schrijven. Dit kan 
nadien ook helpen bij het schrijven van een stageverslag.

•	Een genuanceerde kijk: stagiairs bevinden zich in een unieke positie om een brug tus-
sen Noord en Zuid te bouwen. Natuurlijk maken ze grappige of onvoorstelbare dingen 
mee. Studenten moeten deze wel altijd in de juiste context plaatsen. Het is af te raden 
te spotten met lokale gebruiken, ook al begrijpen de studenten ze initieel niet. Het 
doel is de blik van andere mensen verruimen, niet vernauwen.

•	Een foto zet het verhaal kracht bij.
•	Een blog zal boeiender zijn om te lezen als de artikels niet te lang zijn, en als die één 

thema per post behandelt (geen lange chronologische verslagen).
•	Wanneer de student twijfelt of bepaalde dingen mensen kunnen beledigen, dan is dit 

waarschijnlijk ook zo. In sommige landen ligt het gevoelig om bijvoorbeeld over poli-
tiek te schrijven. De  plaatselijke collega’s kunnen ongetwijfeld meer vertellen over wat 
wel en niet publiek kan verkondigd worden.
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•	De studenten vermijden best vermelding van namen en persoonlijke informatie van 
(lokale) collega’s. Niet iedereen apprecieert het wanneer er zaken over hem/haar op 
het internet verschijnen. Het kan individuen of de organisatie zelfs in een moeilijk par-
ket brengen.

Draagvlakverbredende activiteit: ervaring delen
Naast de doelstelling van VVOB om de onderwijskwaliteit in onze partnerlanden te ver-
beteren, heeft VVOB ook een opdracht in Vlaanderen. We bouwen een brug tussen Vlaan-
deren en het Zuiden om het maatschappelijk draagvlak hier voor een meer solidaire sa-
menleving te vergroten. 

We kennen allen de armoedeproblematiek, maar beseffen ook dat een solidaire samen-
leving meer inhoudt: rechtvaardige spelregels en solidaire principes op vlak van de kli-
maatkwestie, afvalverwerking, eerlijke voedselprijzen, waardig werk, bewaren van biodi-
versiteit, migratiestromen, energie, propere lucht, waterbevoorrading, onderwijs dat aan 
iedereen gelijke kansen geeft, etc.

Een solidaire samenleving kadert haar beslissingen in mondiaal perspectief en houdt 
rekening met de noden en belangen van anderen en van het Zuiden, met zicht op de 
toekomst. Het is een samenleving van wereldburgers die beseffen dat samen werken 
aan ontwikkeling noodzakelijk is om tot duurzame oplossingen te komen voor de grote 
wereldproblemen. Of we het nu willen of niet, we worden steeds afhankelijker van elkaar.

We willen de Vlaming dus aanmoedigen tot een houding van solidariteit en verbonden-
heid met het Zuiden.

De stagiair in het buitenland bevindt zich in de unieke positie om daaraan mee te wer-
ken. Hij/zij krijgt een uniek zicht op leven en werken in het Zuiden, ontwikkelingssamen-
werking en onderwijs. De student kan zijn/haar bestaand beeld bijschaven dankzij een 
persoonlijke ervaring. Hij/zij zal ook interculturele competenties en een open en respect-
volle houding verwerven tegenover mensen van die andere wereld, cultuur, context. 

“Mijn standpunten ten opzichte van diversiteit en meer-
taligheid in onze samenleving zijn wel verrijkt door deze 
stage. Terwijl ik voorheen dubbele gevoelens over deze 

thema’s had, vond ik het heel fascinerend om te zien hoe 
de kinderen van VVOB-collega’s meerdere talen spraken, 
maar ook hoe belangrijk het aanvaarden van een moe-

dertaal in scholen is om te leren.”
(Astrid, Student Specifieke Lerarenopleiding, Ecuador) 



28

Het zou zonde zijn als die ervaringen beperkt bleven tot de stage en de stagiair. Daarom 
vragen we aan de student om nadien thuis een ‘draagvlakverbredende‘ oftewel sensi-
biliserende activiteit te doen. Dit is een belangrijk en inherent onderdeel van de stage. 

Wat houdt zo’n draagvlakverbredende activiteit in?
De student speelt op een positieve manier in op de kennis, de houding, de vaardigheden 
of het gedrag van de omgeving of van een bepaalde doelgroep over het Zuiden, op de 
Noord-Zuid-uitdagingen, ontwikkelingssamenwerking of ongelijkheid in de wereld.

Door op een creatieve manier te getuigen over hun ervaringen, kunnen studenten een 
open en respectvolle houding bij hun omgeving stimuleren en aanzetten tot meer soli-
dair gedrag.

Enkele voorbeelden van activiteiten
Een (foto)tentoonstelling, een kinderboek met voorleesmomenten, een toneelstuk, een 
lespakket voor scholen, een spel voor de jeugdbeweging of speelpleinwerking, een be-
nefietevenement, in de krant komen met een interessante boodschap, een blog, een vi-
deo waarin mensen in Vlaanderen en in het Zuiden aan het woord komen over hetzelfde 
onderwerp, … 

Hoe?
•	Omdat de student na terugkeer naar België soms niet voldoende tijd en inspiratie 

meer heeft om deze opdracht uit te voeren, wordt er tijdens de stage tijd vrijgemaakt 
om deze activiteit voor te bereiden. Deze taak maakt dus integraal deel uit van de 
stage. De stagiair krijgt tijdens de stage in totaal maximum een week om deze activi-
teit voor te bereiden.

•	De stagementor van VVOB ter plaatse kan hierbij begeleiden.
•	Kosten kunnen beperkt worden terugbetaald na voorafgaande goedkeuring door 

VVOB Brussel.
•	Na de stage heeft de student ruim de tijd om deze activiteit effectief uit te voeren.
•	Tegen eind november dienen de studenten hun bewijsstukken in.
•	De beste draagvlakverbredende activiteiten krijgen een plaatsje op onze website.

Criteria
De beoordeling vindt plaats na de volledige uitvoering van de activiteiten, en nadat de 
studenten de bewijsstukken hebben ingeleverd bij VVOB Brussel (ten laatste een half jaar 
na afloop van de stage). De jury houdt rekening met de volgende criteria:
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•	Inhoud:  
 - Originaliteit/innovatie, creativiteit
 - Sluit aan bij het thema van gelijke onderwijskansen (een must!);
•	Inzet/engagement en tijdsinvestering in de voorbereiding en uitvoering van de acti-

viteit
•	Bereik van de activiteit (hoeveel mensen);
•	Geschatte impact van de activiteit (diepgaand of oppervlakkig). Bijvoorbeeld:
 - Een kort krantenartikel heeft een groot bereik maar lage impact. 
 - Een workshop voor lagereschoolkinderen op een stageschool in Vlaanderen  
   bereikt relatief weinig mensen, maar laat wel een diepere indruk na.

Inspiratie
We moedigen studenten aan om zelf iets te bedenken dat aansluit bij hun persoonlijke 
interesses of talenten. Ze hebben carte blanche zolang aan de doelstellingen voldaan 
wordt. 

De studenten focussen tijdens de voorbereiding best niet alleen op het product of de 
activiteit zelf, maar ook op hoe ze mensen zullen bereiken met de activiteit.

Bij twijfels staat de stagementor klaar voor begeleiding of feedback.

Mogelijke thema’s van activiteit
Leefomstandigheden in het land waar je stage deed, verschillen of juist gelijkenissen 
tussen Vlaanderen en het stageland, Noord-Zuid uitdagingen, ontwikkelingssamenwer-
king,… 

Gelijke onderwijskansen is ook een mogelijk thema en bovendien zeer belangrijk voor 
VVOB. Daarom geven we hierover meer achtergrondinformatie.

Gelijke onderwijskansen
VVOB heeft een programma in Vlaanderen waarin we werken rond gelijke onderwijskan-
sen. Dit programma gaat uit van de raakpunten die wij daarrond hebben met landen in 
het Zuiden.

“Zijn het enkel je persoonlijke capaciteiten en je inspanningen op school die je schoolre-
sultaten bepalen en uitmaken of je later kunt verder studeren of carrière maken? Geeft 
ons onderwijssysteem wel aan iedereen gelijke kansen? Wordt iedereen gelijk en onbe-
vooroordeeld behandeld?”
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In tegenstelling tot wat velen denken toont onderzoek aan dat dit niet zo is. Ons Vlaamse 
onderwijs scoort heel zwak op vlak van gelijke kansen. De grote oorzaak van zwakke 
prestaties op school is de socio-economische achtergrond van de leerling en het ge-
zin waarin die opgroeit (armoede, de thuistaal is geen Nederlands, etc.). Ons onderwijs 
slaagt er niet in die kloof te overbruggen. Integendeel, de sociale ongelijkheid wordt 
meestal groter.

Dit wordt voor een stuk verklaard door de houding van leerkrachten, directies en lec-
toren tegenover kinderen uit (kans)arme gezinnen en leerlingen met een migratieach-
tergrond. Leraren hebben lagere verwachtingen van leerlingen met een lagere socio-
economische status en stimuleren hen minder, waardoor de slechtere leerresultaten 
bereiken. De (onbewuste) overtuiging van de leerkracht blijkt een selffulfilling prophecy. 

Gelijke onderwijskansen is een uitdaging voor Vlaanderen én onze partnerlanden in het 
Zuiden. Daarom brengt VVOB een Noord-Zuid-uitwisseling over dit thema tot stand. 
Hierbij scherpen we het bewustzijn aan over het belang van gelijke onderwijskansen in 
Noord en Zuid als een hefboom voor meer gelijkheid in de samenleving. 

“Tijdens mijn verblijf in het buitenland heb ik veel bijge-
leerd over de genderproblematiek, over het onderwijs 
in ontwikkelingslanden en over de manier van werken 

van een ngo. Hier merk ik dat mijn gedrag is veranderd, 
ook mijn kijk op bepaalde gebeurtenissen in de wereld en 

situaties. In het kader van een sensibiliseringsactie die 
ik in België organiseerde, bezocht ik de school om er te 

praten over gelijke kansen in het onderwijs.” 
(Marieke, student communicatiemanagement, Vietnam)

Omdat de meeste stagiairs met beide voeten in het onderwijs van een van onze part-
nerlanden staan, zijn ze perfect geplaatst om daar op zoek te gaan naar inspirerende 
voorbeelden en deze eventueel te vergelijken met praktijken in Vlaanderen: 

Wat is het beleid van een land en/of lerarenopleiding? Wat zijn de gangbare praktijken 
in een school of lerarenopleiding rond gelijke onderwijskansen? Hoe gaat men om met 
inclusie, taal, gender, diversiteit, kwetsbare kinderen, ouderbetrokkenheid? Welke over-
tuigingen en verwachtingen heeft men? Wordt er gedifferentieerd? Welke resultaten 
worden bereikt?
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“De Vlaamse stagiairs hebben ons goed geholpen met 
het aantrekkelijk maken van wetenschappen voor alle 

studenten. Ze hebben zelfs een actieplan ontworpen om 
meer meisjes te betrekken in wetenschappen. Daar zijn 
we dankbaar voor. De leerkrachten zijn nu proactiever 

als het daarop aankomt.”
(Stagementor, Rwanda)

Aandachtspunt: De student reflecteert kritisch of de activiteit effectief de doelstelling 
realiseert en niet stereotypen bevestigt. 
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          3. 
Meerwaarde
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Meerwaarde voor het 
Zuiden
Bij Zuidmobiliteit voor studenten ligt de nadruk vooral op de persoonlijke groei van 
studenten, de meerwaarde voor hun loopbaan en voor Vlaanderen (bv. leren omgaan 
met diversiteit). VVOB is echter van mening dat studenten ook een meerwaarde kun-
nen bieden in het Zuiden, dat ze zelfs aan ontwikkelingssamenwerking kunnen doen 
op voorwaarde dat dit goed omkaderd is. VVOB mag ook verwachten dat de studenten 
een meerwaarde hebben voor het Zuiden, aangezien er ter plaatse tijd en moeite wordt 
geïnvesteerd in hun begeleiding. We investeren veel in het aanbieden van kwalitatieve 
stages voor studenten omdat we er ook zelf iets uithalen.

Om die meerwaarde te realiseren, streven we naar stageopdrachten en -plaatsen die 
maximaal gelinkt zijn aan de programma’s die VVOB ontwikkelt en implementeert. Stu-
denten voeren een welomlijnde afgebakende opdracht uit binnen een programma van 
VVOB en dragen op die manier bij aan de ontwikkelingssamenwerking. Hun stage is 
steeds gekaderd in een ruimer geheel en heeft een duurzaam effect. Er zijn een aantal 
randvoorwaarden opdat een Zuidstage effectief een meerwaarde heeft voor ontwikke-
lingssamenwerking. De studenten moeten goed voorbereid worden en reeds over een 
aantal interculturele competenties beschikken (o.a. in staat zijn om zich aan te passen 
aan een andere context). Ze moeten ook al een succesvolle stage in België achter de 
rug hebben en er moet voldoende begeleiding ter plaatse zijn. Ook continuïteit in de 
opdrachten, een goede opvolging wanneer er geen studenten zijn en structurele part-
nerschappen met de hogescholen die studenten uitsturen zijn belangrijke factoren die 
bijdragen aan het succes van een stage in het Zuiden.

“Stagiaires duiken vaak dieper in een bepaald onder-
werp, waar ik op mijn beurt dan weer over kan bijleren. 

Ze delen materialen die voor ons allemaal op kantoor 
interessant zijn om te hebben.”

(Stagebegeleider, Suriname)

“Als begeleider is het interessant om het andere perspec-
tief te leren kennen van de stagiaire – op ontwikkelings-

samenwerking in het algemeen, op het expatleven, … 
maar ook op ons werk met onze partners. Studenten 

integreren zich echt in onze partnerscholen, waardoor 
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we waardevolle informatie krijgen van het werk dat we 
doen en hoe dat ontvangen en geapprecieerd wordt, en in 
de praktijk wordt gezet. Ook voor mijn persoonlijke ont-
wikkeling is deze oefening in coachen en constructieve 
feedback geven heel interessant. Je moet de perfecte ba-

lans vinden tussen iemand zijn eigen fouten laten maken 
en adviseren, tussen luisteren en zelf spreken.”

(Stagebegeleider, DR Congo) 

Voorwaarden voor stages die een meerwaarde zijn 
voor de ontwikkelingssamenwerking:
•	Studenten worden voorbereid;
•	Studenten hebben al een stage in België gevolgd;
•	Studenten kunnen rekenen op begeleiding zowel ter plaatse als vanuit België;
•	Continuïteit van opdrachten, vooral wanneer het gaat om een stageplaats waar de-

zelfde hogeschool of universiteit steeds opnieuw studenten naartoe stuurt;
•	Er is ook opvolging wanneer er geen studenten zijn;
•	Studenten voeren een afgebakende opdracht uit die passend is voor hun profiel;
•	Hogeronderwijsinstellingen streven naar structurele partnerschappen.

“Als pedagogisch coach heb ik de leerkracht echt betrok-
ken bij het hele proces, van A tot Z. Zo zag ze zelf de 

meerwaarde in van het project en verwierf ook zij hand-
vaten om na mijn vertrek zelf aan de slag te gaan. Dit 

was een garantie dat de verwezenlijkte projecten zouden 
blijven bestaan of dat er met gegeven ideeën zelf aan de 

slag zou gegaan worden.” 
(Yasmine, Student Pedagogie van het Jonge Kind, Zambia)

“Sanne en Laura, twee studenten kleuteronderwijs, 
produceerden low cost materials in de vorm van filmpjes 
van klaspraktijken, over hoe keuze bieden in hoekenwerk 
aan de kinderen en over hoe kinderen al spelend kunnen 

leren met low cost materials. De leerkracht waarmee 
ze samenwerkten, zit in de werkgroep van VVOB voor 

professionele bijscholing van leerkrachten. Zij deelt deze 
filmpjes nu tijdens de workshops en helpt mee de snelle 

verspreiding ervan.” 
(Stagebegeleider, Zambia)
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Percentage studenten dat volgens VVOB-
mentoren een meerwaarde had omwille 
van de interculturele uitwisseling met 
lokale collega’s en partners

Percentage studenten dat volgens VVOB-
mentoren een meerwaarde had omwille 
van de bijdrage aan capaciteitsontwik-
keling van collega’s of partners, of aan de 
realisatie van onze programmadoelstel-
lingen

Percentage studenten dat volgens VVOB-
mentoren een meerwaarde had voor de 
relatie met onze lokale partners, of ons 
beter inzicht verschafte in hun manier 
van werken
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De lokale meerwaarde van de stagiair 
was de tijdsinvestering van de VVOB-
mentor waard
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Meerwaarde in 
Vlaanderen
Persoonlijke en professionele groei van de
toekomstige leerkracht
De studenten geven aan dat de ervaring en opgedane kennis tijdens hun Zuidstage een 
grote meerwaarde biedt voor hen persoonlijk en voor hun latere loopbaan. Een interna-
tionale ervaring vergroot de kansen op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren.

Voor het meten van internationale competenties kan men bijvoorbeeld het ICOMS-mo-
del gebruiken. Dit kader werd ontwikkeld door Associatie KU Leuven (zie www.internati-
onalecompetenties.be). Andere kaders zijn natuurlijk mogelijk.

“Multiculturaliteit is in onze samenleving en zeker in het 
onderwijs tegenwoordig heel belangrijk. In Cambodja 
ben ik niet alleen geconfronteerd geweest met andere 
onderwijssystemen maar ook met de taalbarrière en 

andere levensgewoonten. Als ik nu een kindje uit een an-
der land in mijn klas krijg, weet ik hoe het is om ergens 

terecht te komen als je de taal niet spreekt en je thuis an-
dere gewoonten hebt. Je leert er meer open voor te staan 
en er meer begrip voor te hebben. De ervaringen die ik 
heb opgedaan maken het ook makkelijker om te com-

municeren. Het zijn zaken die je als beginnend leerkracht 
zeker helpen in je aanpak voor de klas.” 

(Chiara, student lager onderwijs, Cambodja)
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“Gedurende deze uitzonderlijke ervaring ontdekte ik 
nieuwe manieren en methodes om te groeien en te ont-
wikkelen tot de leraar die onze multiculturele samen-

leving nodig heeft. Dankzij deze stage heb ik een ‘grote 
rugzak’ vol ideeën, kennis, vaardigheden en ervaringen 
waaruit ik kan putten tijdens mijn eerste stappen in het 

werkveld.”
(Student lager onderwijs, Cambodja)

Houding ten aanzien van diversiteit en gelijke on-
derwijskansen in Vlaanderen

Uit de evaluatieformulieren die studenten invullen na afloop van hun stage, blijkt dat 
de Zuidervaring een positief effect heeft op de ontwikkeling van hun diversiteitscom-
petenties.

We stellen alle stagiairs de volgende vraag: “In welke mate zijn volgende stellingen op 
dit ogenblik meer of minder dan vóór je stage van toepassing op jezelf?” We peilen met 
andere woorden naar de impact van de stage op een aantal meningen en attitudes ten 
aanzien van diversiteit in Vlaanderen en gelijke onderwijskansen voor kwetsbare kinde-
ren en jongeren.

De studenten antwoorden dat ze evenveel/even weinig akkoord gaan met de vol-
gende stellingen:
•	Ik onthoud me van racistische uitspraken of handelingen.
•	Ik onthoud me van seksistische uitspraken of handelingen. 
•	Ik behandel mijn medestudenten op basis van gelijkwaardigheid ongeacht sociale, 

culturele, talige of religieuze achtergrond.
(als verklaring gaven de studenten aan dat ze al vrij positief tegenover deze stellingen 
stonden vóór vertrek.)

De studenten antwoorden dat ze enigszins/veel meer akkoord gaan met de vol-
gende stellingen:
•	Ik accepteer de ander, ook al is die op het eerste zicht anders.
•	Ik sta positief tegenover meertaligheid en/of het gebruik van moedertaal op school.
•	Ik toon interesse in de leefwereld van de ander (medestudenten, collega’s, leerlingen, 

...).
•	Ik toon onbevooroordeelde verwachtingen ten aanzien van de prestaties van anderen 

ongeacht hun herkomst, status of niveau.
•	Ik heb aandacht voor de diversiteit die in onze (Vlaamse) samenleving aanwezig is.
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De groei die toekomstige leerkrachten doormaken tijdens een Zuidstage, geeft mee 
vorm aan een verdraagzaam en inclusief onderwijssysteem in Vlaanderen. Een Zuidstage 
inspireert de toekomstige leerkracht over gedeelde uitdagingen, vooral wat betreft gelij-
ke onderwijskansen. Internationale samenwerking zoals VVOB ze beleeft, is namelijk een 
wisselwerking. In dat kader faciliteert VVOB uitwisselingen over die uitdagingen, want 
ook Vlaanderen kan veel van het Zuiden leren in de ontwikkeling van haar onderwijs. 

“Ik was daar niet om leerkrachten te leren hoe ze moeten 
lesgeven (of althans hoe wij denken dat het moet). Het 

was iets veel mooier… Wij leerden echt van elkaar, twee-
richtingsverkeer zonder de verplichting om een bepaalde 
weg in te slaan. Niet elke didactische werkvorm zoals wij 
die leerden was daar implementeerbaar. Het was vooral 

belangrijk om open te staan voor onbekende situaties, 
want niets is voorspelbaar in het Cambodjaanse onder-

wijs en net dat levert de leukste lessen op.”
(Student lager onderwijs, Cambodja)

“De uitwisseling tussen Vlaamse en Cambodjaanse 
(student)leerkrachten over cultuur in het algemeen en 
onderwijsmethodologieën en leermateriaal specifiek is 

essentieel. Een extra bonus voor de leerkrachten in Cam-
bodja is dat ze hun Engels kunnen oefenen met de stagi-

airs als zij lesgeven.”
(Stagementor, Cambodja)

“De Vlaamse stagiaires hebben op mijn school geleerd 
hoe ze kunnen omgaan met verschillende bevolkings-

groepen en de verschillende culturen die wij hier hebben, 
net zoals jullie die in Vlaanderen ook hebben.”

(Stagementor, Suriname)
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Meerwaarde van een Zuidstage voor de ontwikke-
lingssamenwerking in Vlaanderen

Een breed en sterk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking is belangrijk voor VVOB, 
want alleen dan kan een breed en sterk ontwikkelingsbeleid blijven bestaan. Studen-
ten die terugkomen van Zuidstage bouwen daar mee aan door hun ervaringen te delen, 
zowel op eigen initiatief als met hulp van VVOB. Dit stimuleert de bewustwording over 
internationale samenwerking, het globaal engagement en de internationale betrokken-
heid van onze mede-Vlaming.

“Na de allereerste les kwam ik al terug op alle vooroor-
delen die ik had over ontwikkelingssamenwerking en 
onderwijs. Universele behoeftes van leerlingen, zoals 

bevestiging, zorgen voor een zekere houvast als je voor 
een nieuwe klas staat. Surinaamse jongeren zijn het niet 
gewend om van een leerkracht te horen dat ze het goed 

doen, waardoor welgemeende complimenten dubbel 
zoveel effect hebben op hen en vooral op hun zelfbeeld. 
Universeel, maar toch dat tikkeltje anders! Dit vond ik 

een grote ommekeer op vlak van vooroordelen over ont-
wikkelingssamenwerking en over onderwijs.” 

(Emma, student secundair onderwijs, Suriname)

We verwachten dat studenten hun ervaringen delen met een ruimer publiek na terug-
keer. In  het vorige hoofdstuk hadden we het al uitgebreid over de draagvlakverbredende 
activiteit die we van studenten verwachten na hun stage.

VVOB-ambassadeurs in de kijker
Jaarlijks verkiezen we VVOB-ambassadeurs uit de groep stagiairs en vrijwilligers die een 
betekenisvolle draagvlakverbredende activiteit hebben gedaan en die zo hun steentje 
bijdragen aan onze programma’s in het Zuiden. We lauweren en belonen hen voor 
hun bijzondere bijdrage aan de sensibilisering van het Vlaamse publiek rond ontwik-
kelingsthema’s. We maakten een selectie uit de meest creatieve ambassadeurs van de 
afgelopen jaren. 

De volledige lijst vind je terug op de website van VVOB:
http://www.vvob.be/vvob/nl/noordwerking/vvob-ambassadeurs
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Griet Vandeburie in 2013, Cambodja: spreekbeurt, kerst-
markt en fototentoonstelling
Griet, studente aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool, ging al op stage 
naar Cambodja in 2012, maar keerde voor zes maanden terug als vrijwilliger. Ze ontwik-
kelde handleidingen en leerlinggerichte lesmaterialen voor wetenschapsonderwijs, en 
begeleidde tijdens haar vrijwilligerswerk een groepje VVOB-stagiairs.

Na haar buitenlands avontuur hield Griet een spreekbeurt op de Go Strange-beurs van 
JINT voor jongeren met buitenlandplannen. Ook organiseerde ze een kerstmarkt om 
geld in te zamelen voor een project in Cambodja. Maar vooral haar fototentoonstelling 
trok onze aandacht. Griet drukte een aantal foto’s af op groot formaat, en stelde ze een 
tijd tentoon in het gemeentehuis in Zwevegem. “Ik wil mensen een waarheidsgetrouw 
beeld geven van wat ik daar allemaal gedaan heb”, licht Griet toe. “Ik wil het publiek 
tonen dat er in het Zuiden ook op een goede manier wordt lesgegeven, en dat er 
waardevol lesmateriaal ontwikkeld wordt. Verder hoop ik mensen die met buitenland-
plannen in hun hoofd zitten, een duwtje in de rug te geven.” Tot slot verscheen er een 
krantenartikel over het vrijwilligerswerk van Griet in de krant van West-Vlaanderen. 
“Door te vertellen hoe mijn Cambodjaanse medestudenten van de lerarenopleiding de 
aangeleerde methodes van vorig jaar nu ook effectief gebruiken, wil ik aangeven dat 
ontwikkelingsprojecten wel degelijk verandering kunnen teweegbrengen.”
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Glenn Goovaerts, Els Van den Wyngaert en Leen Megan-
ck in 2014, Suriname: toneelstuk en tekeningtentoonstel-
ling
Dit trio studeerde aan de lerarenopleiding van de Thomas More hogeschool in Meche-
len en liep stage in Suriname. 

De studenten schreven een waarheidsgetrouw verhaal over een dag in het leven van 
een kind in Suriname met behulp van lokale inwoners. Het verhaal getuigt van veel 
herkenningspunten voor kinderen overal ter wereld en kaart gelijke onderwijskansen 
aan. De link naar het onderwijs in Vlaanderen is meteen gemaakt. Later herwerkten ze 
dit tot een toneelstuk. Ze lieten  Vlaamse kinderen tekeningen maken bij het verhaal en 
stelden ze tentoon in de bibliotheek van Mechelen in het kader van ‘Mechelen Mondial’, 
een campagne over kinderrechten. Op diverse gelegenheden lazen ze hun verhaal voor 
aan kinderen (bv. in bibliotheken) en voerden ze hun toneelstuk op. De opbrengst van 
hun acties ging naar Uni Pikin, een stichting in Suriname die schoolbibliotheken onder-
steunt met boeken en ander educatief materiaal.
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Kay Minne in 2014, Zimbabwe: fotokoffer en kinderboek
Kay ging als studente Pedagogie van het Jonge Kind aan de Karel de Grote-Hogeschool 
aan de slag bij Mavambo Trust Learning Centre in Zimbabwe, een school voor maat-
schappelijk kwetsbare kinderen.

Ze ontwikkelde een koffer met foto’s over verschillende thema’s. Voor elke foto uit Zim-
babwe zit er een tegenhanger in uit België. De kijker wordt zo uitgedaagd om doorheen 
de verschillen naar de gelijkenissen te zoeken. De koffer reisde al rond langs verschil-
lende evenementen. Daarnaast schreef Kay in samenwerking met een studente jeugdli-
teratuur een verhaal voor kinderen van 5 tot 9 jaar, ‘Muis in Zimbabwe’. Ze liet kinderen 
in een school in Zimbabwe én eentje in België hierbij tekeningen maken om het boek 
te illustreren. Minne ging het verhaal al voorlezen op verschillende scholen en andere 
locaties. Beide initiatieven vonden hun weg naar de pers en zo werd Kay gecontacteerd 
door leerkrachten die het boek willen bestellen. “De prijs die ik won zal de druk van het 
boek nu mogelijk maken”, vertelde Kay.
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Kevin Kiekens en Steffie Haentjens in 2015, Cambodja: 
digitale uitwisseling en animatiefilmpje
De tweede plaats in 2015 ging naar Kevin en Steffie, studenten lager onderwijs aan 
hogeschool Odisee. Zij liepen stage in Cambodja.

Het duo organiseerde een uitwisselingsproject op hun blog: ‘De wereld in mijn klas’. 
Hiermee brachten ze leerlingen uit hun klas in Cambodja in contact met Vlaamse 
leerlingen uit een klas van een medestudent – beide kanten even nieuwsgierig naar het 
leven aan de andere kant van de wereld. Ze maakten ook een prachtig en eerlijk anima-
tiefilmpje over een schooldag in Cambodja, waarmee ze kinderen een objectieve kijk 
geven op andere culturen. Het filmpje zal kaderen in een breder lessenpakket waarmee 
Vlaamse leerkrachten aan de slag kunnen met hun leerlingen. Dankzij een artikel in Het 
Nieuwsblad kregen ze nog meer aandacht voor hun initiatief.
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Michelle Vanherck, 2015: artikels, Vranckx en confronte-
rende video’s
Michelle deed een communicatiestage in Zuid-Afrika en ging nadien nog naar Cam-
bodja om het VVOB-team te ondersteunen als vrijwilligster. 

Ze schreef artikels en maakte filmpjes voor Vranckx & de Nomaden met een focus op 
ongelijkheid en gelijke onderwijskansen. Ook maakte Michelle twee video’s waarin ze 
Vlaamse kinderen van verschillende leeftijden vragen stelt over Zuid-Afrika en Cambod-
ja en hun antwoorden toetst aan de werkelijkheid. Met deze video’s ging ze naar lagere 
scholen in Vlaanderen. Vóór ze de leerlingen de video zien, beantwoordden ze dezelfde 
vragen als de kinderen in de video’s. Eens ze genuanceerde reinformatie kregen, besef-
ten de kinderen dat ze hun beeld moeten bijstellen. Het mooiste antwoord dat Michelle 
achteraf kreeg, was: “Die landen zijn anders, maar ook weer niet.” Deze filmpjes zijn afge-
werkte producten die direct inzetbaar zijn door leerkrachten in Vlaanderen die in hun 
klas willen werken rond interculturele opvoeding.

Ik denk dat ze daar in hutjes wonen?
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4.
Gelijke 

kansen op 
Zuidstages 
voor àlle 
studenten
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Gelijke onderwijskansen zitten in het hart van de werking van VVOB. Gelijke onderwijs-
kansen gaat over het geven van optimale leerkansen aan alle leerlingen ongeacht hun 
afkomst, socio-economische achtergrond, gender, religie en/of beperking. Gelijke onder-
wijskansen vormt de rode draad voor alle programma’s van VVOB. 

VVOB wil de aandacht voor gelijke onderwijskansen ook doortrekken in haar stagepro-
gramma: inhoudelijk in de stageopdrachten en achteraf met een draagvlakverbredende 
activiteit, maar ook organisatorisch. We streven ernaar om ook kwetsbare studenten 
meer en beter toegang te geven tot het aanbod Zuidstages: practice what you preach!
 
Dankzij een Zuidmobiliteit ontwikkelen studenten internationale en interculturele com-
petenties waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Jammer genoeg zijn 
kwetsbare studenten ondervertegenwoordigd in buitenlandse stageprogramma’s – ook 
in dat van VVOB - ondanks de Vlaamse doelstelling om extra aandacht te besteden aan 
studenten uit ondervertegenwoordigde groepen1 in internationale mobiliteit2. Maar het 
zijn net zij die er het meest bij gebaat zijn.

Vanuit die vaststelling, maar ook vanuit een inclusiegedachte, wil VVOB meer aandacht 
besteden aan kwetsbare studenten binnen haar stageprogramma. Onder kwetsbare stu-
denten verstaan we concreet studenten die het financieel moeilijk hebben, studenten 
met een migratie-achtergrond, tienermoeders, studenten met een beperking, maar ook 
studenten met weinig ervaring, zelfstandigheid, openheid en mentale barrières.

1  Ondervertegenwoordigde groepen zijn studenten met een functiebeperking, beursstudenten, zij-instro-
mers, werkstudenten en studenten uit cultureel-etnische minderheden met een migratieachtergrond.
2  Vlaanderen wil dat tegen 2020 minstens 1 op de 3 afgestudeerden uit het hoger onderwijs een deel van 
zijn opleiding of een stage in het buitenland gevolgd heeft, zowel binnen als buiten Europa. https://onder-
wijs.vlaanderen.be/nl/actieplan-mobiliteit#Vlaanderen 



49

Tips voor meer inclusie 
in buitenlandse stage-
programma’s
Tijdens een seminarie in april 2016 boog VVOB zich samen met haar partners3 over de 
vraag hoe stage-aanbieders en hogescholen kwetsbare studenten meer kansen kunnen 
geven op een Zuidstage. Dit resulteerde in een aantal tips voor VVOB zelf, andere aanbie-
ders van internationale stages en hogescholen. 

Tip 1: Voer geen doelgroepenbeleid, maar zorg dat 
je met je acties en initiatieven elke student bereikt. 

Zet geen nieuwe initiatieven op, maar onderzoek hoe je binnen je bestaande acties en 
procedures aandacht kan hebben voor kwetsbare studenten. 
•	Heb aandacht voor diversiteit in de getuigenissen van studenten die op Zuidstage 

gingen in alle media;
•	Verlaag de drempel door een flexibel stage-aanbod aan te bieden. Stel duo-stages 

voor, pas de duurtijd aan, …;
•	Doe een beroep op de expertise van externe partners en middenveldorganisaties om 

specifieke doelgroepen te bereiken en/of om feedback te krijgen op jullie aanpak. Zij 
weten hoe je als organisatie kan communiceren naar doelgroepen zonder te stigma-
tiseren;

•	Verzamel informatie over kwetsbare studenten uit verschillende diensten binnen de 
hogeschool;

•	Creëer een breed draagvlak binnen de organisatie. Sensibiliseer alle medewerkers 
over de meerwaarde van internationale mobiliteit voor alle studenten.

3  Lectoren, medewerkers van International Offices en Diensten Studentenvoorziening, en Steunpunt Inclu-
sie in het Hoger Onderwijs
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Tip 2: Gebruik klare taal

Kansen op internationale stages gunnen, betekent taalbarrières overbruggen4. Commu-
nicatie met studenten en hun ouders is belangrijk. Het niet afstellen van de communica-
tie op studenten met taalstoornissen, studenten met een andere thuistaal en/of anders-
talige ouders vanuit een eentaligheidsideologie5 leidt tot uitsluiting en ongelijke kansen. 

•	Vermijd vakjargon en maak stagefiches begrijpelijk voor alle studenten en hun ouders;
•	Omschrijf een stageopdracht zo concreet mogelijk;
•	Omschrijf duidelijk de verwachtingen ten aanzien van de student. Wil je de beste stu-

denten in termen van studieresultaten, sociale vaardigheden en/of stage-resultaten?
•	Geef zo realistisch mogelijk zicht op de verwachte kosten. Verwijs indien mogelijk 

door naar mogelijkheden voor beurzen en financiële ondersteuning.
•	Communiceer helder over procedures en maak aanvraagdossiers toegankelijk. Durf 

daarbij gebruikt te maken van instructievideo’s en ICT.

Tip 3: Mobiliseer studenten voor een Zuidstage 
vanaf het begin van hun opleiding
Van bij de start van een opleiding kan er aandacht gaan naar internationale mobiliteit. 
Studenten kunnen in een vroege fase kennis maken met ‘het buitenland’ en een realis-
tische kijk krijgen op stages in het buitenland. Er zijn veel mogelijkheden om in het cur-
riculum aandacht te hebben voor internationale stages en studenten, en om studenten 
goesting te doen krijgen in een Zuidstage.

•	Eerstejaarsstudenten kunnen opdrachten uitvoeren in samenwerking met studenten 
die in het buitenland verblijven;

•	Bereid een internationale stage goed voor met de studenten met een voorbereidend 
traject. Geef ook voldoende aandacht aan omkadering ter plaatse;

•	Breng kandidaat-studenten voor een internationale stage informeel samen met erva-
ren internationale studenten;

•	Breng studenten in contact met inkomende studenten;

4  http://www.diversiteitinactie.be/themas/communicatie-met-ouders/professionalisering/
taalbarri%C3%A8res-overbruggen 
5  In een eentaligheidsideologie geldt slechts één taal in de samenleving en het onderwijs als de norm: de 
standaardtaal. Talen of taalvariëteiten zoals dialecten en sociolecten worden in deze ideologie als min-
derwaardig beschouwd. Ook zouden ze geen nut hebben voor schoolsucces en maatschappelijke integra-
tie. Meer info: http://diversiteitactie.be/themas/taaldiversiteit/professionalisering/waarom-taaldiversiteit
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•	Bied taalondersteuning aan vanaf het eerste jaar, formeel en informeel (vb. conversa-
tietafels);

•	Sensibiliseer collega’s over het belang van internationalisering en creëer een draag-
vlak zodat elke docent dit als een opdracht ziet. Docenten hebben wekelijks contact 
met hun studenten en kunnen hen dus het best stimuleren en aanmoedigen.

Een hogeschool getuigde dat wanneer docenten zelf naar 
het Zuiden gaan en daarover vertellen in de les, bedui-

dend meer studenten open stonden voor een stage.

Tip 4: Werk samen met ouders

Een mini-onderzoek van een hogeschool leert dat voor kwetsbare studenten, naast de 
financiële drempels, ouders een belangrijke drempel vormen om de stap te zetten naar 
een internationale stage. Ouders stellen zich veel vragen over onder andere veiligheid 
en het logeeradres. Binnen sommige gezinnen bestaat geen reiscultuur waardoor stu-
denten niet gestimuleerd worden en heel zelfredzaam moeten zijn indien ze toch een 
internationale stage willen doen. 

•	Nodig ook ouders uit op infoavonden;
•	Bied tijdens infoavonden de mogelijkheid voor een tolk aan;
•	Maak naast een FAQ voor studenten ook een FAQ voor ouders. 
•	Doe een beroep op middenveldorganisaties zoals verenigingen waar armen het 

woord nemen en migrantenorganisaties om ouders te bereiken.
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5. 
Toekomst
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Een terugblik op (bijna) 10 jaar VVOB-stages leert ons dat er geen sleet zit op de formule 
van het VVOB-stageprogramma. Integendeel, de samenwerking en rolverdeling tussen 
VVOB als stageaanbieder, de zendende en ontvangende partnerorganisaties en de sta-
giairs maken er jaar na jaar een succes van. We geloven in de sterkte van ons concept, in 
de structurele partnerschappen en de verwachtingen die we hebben ten aanzien van de 
studenten eens ze terug in het land zijn. We geloven ook sterk in de meerwaarde van de 
Zuidstages voor de ontwikkelingssamenwerking en voor Vlaanderen. Studenten in een 
Zuidstage kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkelingssamenwerking. 
Dit vereist een goede omkadering en begeleiding zoals omschreven in deze publicatie. 
Hun ervaringen helpen om in Vlaanderen beter om te gaan met diversiteit. Ze kunnen 
ook een bijdrage leveren om het curriculum van hun opleiding te internationaliseren.

VVOB wil in de toekomst nog meer inzetten op het draagvlakverbredend effect na een 
Zuidstage. In vergelijking met andere organisaties scoren we hierop zeer goed. Maar we 
vinden dit heel belangrijk en in verhouding tot onze inspanningen vinden we deze res-
pons nog steeds eerder laag. Navraag leert ons dat verschillende redenen aan de basis 
liggen. Studenten starten na hun Zuidstage quasi onmiddellijk met de eindexamens, ze 
studeren af, solliciteren en doen een eerste werkervaring op. Daardoor is er weinig tot 
geen tijd om te investeren in de draagvlakverbredende activiteit en hangt het voltooien 
van de plannen af van de welwillendheid van de studenten. Toch zien we mogelijkheden 
om samen met hogescholen te blijven inzetten op draagvlakverbreding. Dit kan bijvoor-
beeld geïntegreerd worden in activiteiten die de studenten sowieso nog moeten doen 
na hun Zuidstage, zoals in sommige gevallen een lesstage op een school in Vlaanderen of 
een presentatie geven aan medestudenten op de hogeronderwijsinstelling. 
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De draagvlakverbredende activiteit kan ook gekoppeld worden aan de activiteiten van 
docenten die voor VVOB opdrachten uitvoeren in onze partnerlanden in het kader van 
de structurele partnerschappen. Deze aanpak kan een win-win opleveren voor alle par-
tijen:
•	De studenten voeren alsnog een draagvlakverbredende activiteit uit voor VVOB.
•	De Zuidstages worden een meerwaarde voor de hogeronderwijsinstelling van de stu-

denten en leveren een bijdrage aan de internationalisering@home (docenten krijgen 
van studenten bijvoorbeeld materiaal aangereikt om hun opleiding(sonderdeel) te 
internationaliseren.

•	Nieuwe studenten worden gemotiveerd om een Zuidstage te ondernemen.

Tot slot wil VVOB in de toekomst ook meer kansen geven aan kwetsbare studenten om 
op Zuidstage te gaan. De tips die we formuleerden in hoofdstuk 4 zijn daarbij richting-
gevend. Onze procedure en programma zullen gescreend worden. We zullen de nodige 
bijsturingen doen zodat meer kwetsbare studenten een kans krijgen op een stage bij 
VVOB en we moedigen onze structurele partners in Vlaanderen ook aan om aandacht te 
hebben voor kwetsbare studenten in het kader van Zuidstages.  

Met deze bijsturingen hopen we ook in de toekomst samen met onze partners van het 
VVOB-stageprogramma een succes te kunnen maken.
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Colofon 
Deze publicatie is een uitgave van VVOB vzw, Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelings-
samenwerking en Technische Bijstand, in het kader van de afronding van het meerjaren-
programma 2014-2016 rond gelijke onderwijskansen.

De publicatie kwam tot stand dankzij de inzet van onze VVOB-medewerkers in het Zui-
den en lokale partners die studenten hebben begeleid tijdens een stage. Verder willen 
we graag alle hogeronderwijsinstellingen en studenten bedanken die het stagepro-
gramma mee hebben gemaakt tot wat het nu is. Onze bijzondere dank gaat uit naar de 
studenten die via hun evaluatieformulieren quotes en beeldmateriaal ter beschikking 
hebben gesteld.
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