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Ben je student in het hoger onderwijs?
Moet of mag je een stage lopen als onderdeel van je studie?
Heb je al eens overwogen om die stage pal over de grens uit te voeren,
in Noord-Frankrijk, Wallonië of Vlaanderen?
ZO JA, DAN IS DEZE GIDS GEKNIPT VOOR JOU!
De Europese Unie wil via haar INTERREG-programma’s de grensoverschrijdende
dynamiek binnen haar lidstaten vergemakkelijken. Dus waarom niet kiezen voor een
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grensoverschrijdende stage, in het buitenland maar toch dichtbij?
Met deze gids willen we je op weg helpen naar een succesvolle grensoverschrijdende
stage in Noord-Frankrijk, Wallonië of Vlaanderen.
Deze gids gaat alleen over stages die worden uitgevoerd in het kader van een hogere
studie, en niet na het afstuderen. Na je afstuderen kun je een stage lopen via het
programma ERASMUS+. Ben je werkzoekende? Dan zijn er andere soorten en categorieën
van stages, die onder meer worden aangeboden door de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling.
Deze gids is gemaakt in samenwerking met de zes partneruniversiteiten van TRANSUNIV,
een INTERREG-programma gefinancierd Europees grensoverschrijdend project dat
bedoeld is om de integratie in het arbeidsproces en de mobiliteit van studenten in het
grensgebied te bevorderen.

62.000 km2 | 10.800.000 inwoners
Het gebied omvat dus steden in Noord-Frankrijk en in twee
van de drie gewesten waaruit België bestaat: Vlaanderen
in het noorden en Wallonië in het zuiden*. Vergeet niet dat
daar twee verschillende talen worden gesproken: Frans in
Wallonië en Nederlands in Vlaanderen.

Een grensoverschrijdende stage zoeken
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1 / 'Klassieke' stage of 'grensoverschrijdende' stage
Een klassieke stage in het hoger onderwijs is een periode waarin je tijdelijk meedraait
in een professionele omgeving, als onderdeel van je opleiding en al dan niet met
toekenning van Europese studiepunten (ECTS)1. De stage is expliciet voorzien in de
gevolgde opleiding en het studieprogramma specificeert duidelijk de voorwaarden,
duur, evaluatie- en feedbackmethoden. Dankzij een stage kun je de tijdens je studie
opgedane kennis in de praktijk brengen en leer je de bedrijfswereld kennen via een
privébedrijf, een openbare instantie of een vereniging.
WAT IS DAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE STAGE?
Het bijzondere van een grensoverschrijdende stage is dat deze plaatsvindt in een land of
gebied dat grenst aan jouw eigen regio van herkomst of studie. In sommige gevallen kan
de territoriale grens gekenmerkt zijn door een verandering van taal. In het Transuniv-project

VOORDELEN VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE STAGE IN
FRANKRIJK, WALLONIË OF VLAANDEREN
Kennismaken met verschillende beroepscodes is een uitgelezen kans om je
aanpassingsvermogen en ruimdenkendheid te vergroten. In Frankrijk wordt
bijvoorbeeld veel belang gehecht aan respect voor hiërarchie, gebaren en
enthousiasme. In Vlaanderen krijgen meertaligheid, nauwgezetheid en
ondernemersgeest een belangrijke plaats, terwijl het in Wallonië vooral om
aanpassingsvermogen, flexibiliteit en teamspirit draait.
Op lange termijn bekeken (dus nadat je je diploma op zak hebt) heb je de
mogelijkheid om een baan te vinden bij je gastorganisatie of om een netwerk
op te bouwen niet al te ver van je familie en vrienden, in tegenstelling tot een
stage in China of Canada bijvoorbeeld.

voer je een stage uit in Noord-Frankrijk, Wallonië of Vlaanderen.

Een goede én goedkopere kwaliteit van leven dan in grootsteden zoals Parijs
en Brussel.

Meer bepaald:

Je krijgt de kans om een ander land te ontdekken zonder alle administratieve
rompslomp van een stage buiten de Europese Unie.

• In West-Vlaanderen of in de regio Nord-Pas-de-Calais
als je een student uit Henegouwen of Namen bent,

• in West-Vlaanderen of in Henegouwen of de provincie Namen
als je een student uit Nord-Pas-de-Calais bent,

• in de regio Nord-Pas-de-Calais of in Henegouwen of de provincie Namen
als je een student uit West- of Oost-Vlaanderen bent.

2 / Je zoektocht naar een grensoverschrijdende stage
organiseren

Enerzijds vergroot je je mogelijkheden om een originele en interessante stage te vinden in

Een stageplaats bij een organisatie, bedrijf of officiële instelling is niet even snel
geregeld, zeker niet als je de lands- en/of taalgrenzen overschrijdt. Je zoektocht
vraagt dan ook een minimum aan voorbereiding, waarbij je op een aantal factoren
zult moeten anticiperen.

een geografisch gebied dat relatief dicht bij dat van jouw instelling ligt, waar bovendien

Hieronder vind je enkele tips om je zoektocht in goede banen te leiden en je stageprofiel

steden liggen met een groot economisch potentieel.

af te bakenen, ongeacht in welke regio je een stage wilt lopen.

Welke meerwaarde biedt een grensoverschrijdende stage?

Wist je bijvoorbeeld dat Lille (Frankrijk) of Kortrijk (Vlaanderen) even ver van Mons liggen dan
Brussel en dat het naar Valenciennes (Frankrijk) amper veertig kilometer is? Dat Lille maar

TIP 1

dertig kilometer van Kortrijk ligt? En dat het traject Gent-Lille maar vijftien kilometer langer is

Maak een lijst van alle vereiste voorwaarden en bepalingen die je onderwijsorganisatie

dan de route Gent-Brussel?

(universiteit, hogeschool enz.) stelt:

Bovendien zul je door een grensoverschrijdende stage je taalkundige, communicatieve én
interculturele vaardigheden verbeteren. De regio’s die in deze gids aan bod komen, liggen dan
misschien niet ver van elkaar, in het hoofdstuk Gewoonten en gebruiken (zie punt 10) zul je
ontdekken dat er toch heel wat verschillen kunnen zijn.
Tot slot heb je minder kosten dan voor een buitenlandse stage verder weg.
1

Praktische gids voor studentenstages  bit.ly/3cwGTIZ
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 De periode waarin je stage moet gebeuren (bijvoorbeeld tussen maart en juni)
 De duur van je stage
 Het type organisatie en/of de sector die mogelijk zijn opgelegd
 De keuze voor een stageplek uit een opgelegde lijst met adressen of de vrije keuze voor
een stageplek
Vergeet niet dat de periode om te solliciteren als stagiair of de reactietijd op een stageaanvraag
verschillend kunnen zijn afhankelijk van de gastorganisatie of sector. Begin dus tijdig aan je
zoektocht!
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vreemde taal, het werken met nieuwe technieken, andere managementmethodes dan in je
regio van herkomst, de weg die openligt naar een internationaal netwerk.
Naast het bepalen van je verwachtingen moet je ook je financiële mogelijkheden onder de
loep nemen. Bij een voltijdse stage in een andere regio moet je rekening houden met een
aantal praktische aspecten. Hiervoor verwijzen we je naar de volgende punten in deze brochure:

• ziektekostendekking (zie punt 6),
• huisvesting (zie punt 8),
• vervoer en mobiliteit (zie punt 9).
TIP 3
Neem contact op met een bedrijf, organisatie of instelling

Misschien legt je onderwijsinstelling je een vooraf samengestelde lijst met stageplaatsen
op. Neem zeker een kijkje op de website van elke stageplaats. Je kunt ze ook bellen of

TIP 2
Maak een lijst van je eigen verwachtingen van de stage en stel je stageprofiel op

Een stage is jouw (eerste) praktijkervaring op het terrein, een professionele ervaring die nuttig
is voor je cv en waardevol voor je toekomstige werkgever. In sommige gevallen zal de stage
zelfs uitmonden in een baan bij de gastorganisatie waar je stage hebt gelopen. Bepaal de
plaats en het type activiteit in functie van het doel van je stage.

een e-mail sturen om specifiek te vragen welke soort taken er precies op je wachten. Dit
onderzoek helpt je om doelgericht organisaties te vinden die voldoen aan jouw behoeften,
zodat je sollicitatie meer kans op slagen heeft. Als je de kans krijgt om je stage te lopen in
een andere regio dan waar je studeert, informeer dan naar de praktische aspecten die bij
die verplaatsing komen kijken:
 Wat is het vereiste taalniveau
Frans, Nederlands, Engels? Met één telefoontje kan je gesprekspartner al snel bepalen of

 Bepaal het doel van je stage
Is het een afstudeerstage waarin jij proactief aan de slag zult moeten? Of is het eerder een
tussentijdse stage die meer gericht is op ‘observeren’? Hangt het maken van je afstudeerscriptie
of thesis samen met de uitvoering van je stage? enz.
Via een tussentijdse observatiestage kun je alvast ‘poolshoogte nemen’ in een sector die gelinkt
is aan je studieproject. Bij een afstudeerstage daarentegen zal je betrokkenheid veel groter zijn,

jouw niveau voldoende is – terwijl jij van jouw kant de eisen zou kunnen onder- of overschatten!
S
 chrijf je op verschillende platformen in als ‘student op zoek naar een stage’ en maak
een stageprofiel aan.
Hier is een (niet-uitputtende) lijst:

zeker als het gaat om het maken van je afstudeerscriptie of thesis. Je niveau van professionalisering zal hoger liggen, net als je verantwoordelijkheden en je integratie in het team.

 Bepaal duidelijk jouw behoeften qua beroepstraining
Welke kennis en vaardigheden wil je ontwikkelen? Naar welke sector(en) gaat je interesse
in het bijzonder? Welke taak of taken heb je nog niet kunnen uitvoeren tijdens een eerdere
stage of via persoonlijke activiteiten (studentenjob enz.)? Met andere woorden, zoek precies
uit welke ervaring je nog mist en graag wilt verwerven.

IN BELGIË

 bit.ly/33xM72L

FR  bit.ly/3c1aGsZ

Op deze site vind je vooral heel veel advies
via het blog

NL  bit.ly/2ZJHEcp
Jobat
FR  bit.ly/3iAqDsv
NL  bit.ly/3mpkpOo

Ervaring in een bedrijf in het ‘buitenland’ – lees: een gebied iets verder weg dan waar je
woont of studeert – kan een belangrijke troef zijn op je cv. Het bewijst dat je jezelf makkelijk

Student job

aanpast, dynamisch en open van geest bent, en initiatief durft te nemen.

 bit.ly/3kj5OST

De grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen ligt vlakbij en biedt door zijn culturele en
taalkundige rijkdom een waaier van professionele mogelijkheden: denk aan een stage in een
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Student.be

De Belgische federale website

De Waalse Pôles de Compétitivité
(= Union Wallonne des Entreprises)
via het programma « Stages des Pôles »

 bit.ly/2FC0dbB
Synergie:
FR  bit.ly/33AIc5d
NL  bit.ly/2ZG0Fwn
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IN FRANKRIJK

IN BELGIË

Andere belangrijke sectoren in de regio zijn agrovoeding, metaalindustrie, textiel,

Studyrama  studyrama-emploi.com

Indeed  emplois.be.indeed.com

hernieuwbare energie, biowetenschappen/biotechnologie en IT. De agrovoedingsbedrijven

CIDJ  cidj.com

Le guide social  bit.ly/3c2pqaV

in deze regio zijn wereldleiders in de industrie. De regio heeft ook een sterke toeristische,

Direct Etudiant  bit.ly/3hyAgqf

Référence (le Soir)  bit.ly/3hC5ZXu

horeca- en handelssector dankzij de steden Brugge en Gent en de Noordzee. Tot slot kozen

Aidostage  aidostage.com

Euroguidance  euroguidance-france.org

ook veel multinationals ervoor om zich hier te vestigen, zoals Deloitte en Volvo.

Verschillende van deze websites en platformen
verzamelen ook stageaanbiedingen van
bedrijven en organisaties en geven veel advies.
Ook het sociale netwerk LinkedIn kan nuttig
zijn en je op weg helpen tijdens je zoektocht.
Check al die aanbiedingen regelmatig, ze
wachten allemaal op de juiste kandidaat.

Indeed  indeed.fr

Verschillende vacaturesites hebben ook een
‘stagerubriek’.

IN FRANKRIJK
NordJob  nordjob.com
Apec  bit.ly/33zkzu4
Monster  monster.fr

WALLONIË
Wallonië ligt in het hart van Europa en prijkt regelmatig in de top van economisch aantrekkelijke
regio’s dankzij de kwaliteit van de infrastructuur. Net als in de andere twee grensregio’s staat
de logistieke sector ook in Wallonië sterk; het staat op de vierde plaats in een lijst van vijftig
Europese regio’s wat betreft aantrekkelijkheid voor logistieke spelers.
De Waalse grensregio omvat twee provincies, Henegouwen en Namen. De economische

Vergeet niet dat sommige sectoren, zoals de publieke sector, een eigen netwerk en methodes
hebben voor het aanwerven van stagiaires. Dat geldt ook voor de Europese Unie.
Belgische overheidsdiensten  bit.ly/32xccjc
Franse overheidsdiensten  bit.ly/3mo2uYl
Europese Unie  bit.ly/32x6PRg
Stuur gerust een spontane sollicitatie! Aarzel niet om een lijst op te stellen van bedrijven en
organisaties die je interesseren en/of verband houden met jouw verwachtingen en behoeften,
ook al staan ze niet tussen de aanbiedingen die je hebt geraadpleegd.

activiteit in die twee provincies is gevarieerd. Henegouwen wordt gekenmerkt door
bedrijven die gespecialiseerd zijn in de sectoren chemie en petrochemie (tweede plaats
Belgische chemiezones, na de haven van Antwerpen), logistiek, biowetenschappen,
informatie- en communicatietechnologie (wetenschapspark Initialis) en nieuwe materialen
(met o.a. onderzoekscentrum Materia Nova). Rond Namen vind je ook drie industrieparken,
een wetenschapspark (Créalys in Gembloux) en een park rond milieu en ecologisch bouwen
(Ecolys). Aangezien Namen de hoofdstad van Wallonië is, zijn hier ook veel instellingen
gevestigd. Heel Wallonië beschikt over een sterk ontwikkelde associatieve, sociale, toeristische
en culturele sector, zonder de natuurlijke rijkdommen zoals de parken te vergeten.3

3 / Activiteitssectoren en werking van de organisaties in
het grensgebied
Om je te helpen bij je zoektocht naar een gastorganisatie, zetten we de interessantste
activiteitensectoren in het grensoverschrijdende gebied van Vlaanderen, Wallonië en
Noord-Frankrijk (op een niet-uitputtende manier) op een rij.
VLAANDEREN
De grensregio van Vlaanderen (provincies Oost- en West-Vlaanderen) is als haventoegang
tot de Europese markt een essentieel economisch knooppunt voor transport, distributie en
logistiek. De haven van Zeebrugge is een van de grootste havens ter wereld voor
autotransport. De haven van Oostende wil graag een groene haven worden en een
draaischijf voor de bouw van windmolenparken op zee. De haven van Gent stelt meer dan
68.000 mensen tewerk en neemt actief deel aan het Ghent Bio-Energy Valley-initiatief.2

2

 bit.ly/3oELfTR

12

3

 bit.ly/3oEAYaj
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HAUTS-DE-FRANCE

• Privésector

De grensoverschrijdende regio Hauts-de-France ligt op het kruispunt van vele Europese

- Bedrijven

assen en vormt het hart van een van de meest dynamische activiteitengebieden in de

- Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)

Europese Unie. Dankzij een goed infrastructuurnetwerk van wegen, spoorwegen (tgv,

- Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s)

Eurotunnel), havens (Boulogne-sur-Mer, Calais, Duinkerken) en een luchthaven (Lille) wist
de regio zich economisch te specialiseren in transport en logistiek en industriële productiefabrieken. Enkele belangrijke activiteitensectoren zijn de machine- en metaalindustrie,
chemie, kunststoffen, textiel en agrovoeding. Verschillende grote multinationals hebben een
vestiging in dit gebied, zoals Barilla, Toyota, Coca-Cola, Amazon, DHL, Bayer, GSK enz.
In de regio ontwikkelt zich de zakelijke dienstverlening en je vindt er ook veel hoofdkantoren
en handelsbedrijven. In de regio zijn ook bedrijventerreinen gespecialiseerd in de digitale
sector, zoals EuraTechnologies (met sites in Lille en Roubaix), goed voor een community

Het verschil tussen deze twee grote sectoren ligt in het feit dat de eerste rechtstreeks van
de staat afhangt qua beheer en financiering, terwijl de andere op dat vlak onafhankelijk is.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de Waalse of Vlaamse economie en hun
bedrijven? Raadpleeg dan de website van de Union Wallonne des Entreprises (UWE), het
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) of die van het
Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA).6

van 300 technologiebedrijven, waaronder IBM, 200 start-ups, scholen en fablabs.4

FRANSE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES
BELGISCHE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES
In België is de werkorganisatie opgebouwd rond drie hoofdsectoren: de primaire,
secundaire (of industriële sector) en tertiaire (of dienstensector) sector.
De PRIMAIRE sector regelt de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen (landbouw, visserij,
bossen, mijnen en afzettingen) en concentreert 1,1% van de actieve bevolking van het land.
De SECUNDAIRE sector omvat alle bedrijven die actief zijn op het gebied van verwerking
(maakindustrie en bouw) en vertegenwoordigt 20,5% van de actieve bevolking in België.
De TERTIAIRE sector staat voor alle bedrijven die actief zijn op het gebied van markt-

Frankrijk onderscheidt onder zijn ‘economische sectoren’ de volgende sectoren primaire,
secundaire en tertiair sector, die respectievelijk 2,8%, 20,5% en 75,7%7 van de actieve
bevolking tewerkstellen.8
Net als in België bestaat er in Frankrijk een onderscheid tussen de publieke sector en de privésector.
De privésector komt overeen met de economische activiteitensectoren waarin de staat niet of
in ieder geval weinig ingrijpt. Het zijn voornamelijk privébedrijven die geen eigendom zijn van de
staat en door particulieren worden beheerd met winst als bestaansreden. Dit zijn hoofdzakelijk:

•O
 ndernemingen, die verschillende juridische vormen kunnen aannemen: TPE
(micro-onderneming), PME (kmo), SA (nv), SARL (bv), handelaars, ambachtslieden enz.

diensten (horeca, vastgoed enz.) en niet-marktdiensten (onderwijs, gezondheidszorg enz.),
goed voor 78,4%5 van de actieve bevolking in België.

•N
 iet-gouvernementele organisaties

Ongeacht de sector bestaan er twee verschillende ‘domeinen’, die ook ‘sectoren’ worden

•O
 nderlinge maatschappijen en coöperaties

genoemd: de publieke sector en de privésector (zie de website Student.be):

•B
 anken en private-equityfondsen

• Publieke sector

•A
 ssociations loi 1901 (verenigingen zonder winstoogmerk)

- Alle grote overheidsdiensten
- De overheidsinstellingen
- Het onderwijs
- De gezondheid
- De sociale dienstverlening

De Franse publieke sector onderscheidt drie onderdelen binnen de
overheidsdiensten: de Fonction Publique d’Etat, de Fonction Publique Territoriale
en de Fonction Publique Hospitalière. De Fonction Publique Territoriale staat
‘dichter’ bij de gebruikers. Ze is onderverdeeld in lagere overheden, zoals
gemeenten, departementen, regio’s en EPCI’s (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale of samenwerkingsverbanden van Franse gemeenten).

6

Niet-uitputtende lijst

7

Cijfers voor 2014, de resterende 1% komt overeen met een niet-gespecificeerde categorie.

4

 bit.ly/35MgML5
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 bit.ly/2GciRHn
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 bit.ly/3lqD1wv
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4 / Stageovereenkomst en rechten van stagiairs
In Frankrijk en België zijn stages in een werkomgeving als onderdeel van een universitair onderwijsprogramma onderworpen aan een driepartijenovereenkomst tussen de
stagiair, de gastorganisatie (bedrijf, openbaar bestuur enz.) en de onderwijsinstelling.
Deze overeenkomst is vereist. Ze garandeert dat de stage deel uitmaakt van een pedagogische logica en helpt zo misbruik aan beide kanten te voorkomen. De overeenkomst biedt ook een verzekering tegen arbeidsongevallen (zie onder ‘Verzekering en
dekking van ziektekosten’).10

Wat betreft de evaluatie van je stage: sommige faculteiten geven duidelijk aan op welke
manier de evaluatie moet worden uitgevoerd om officieel erkend te worden als onderdeel
van je academische opleiding. Het is dus belangrijk dat je je gastorganisatie vóór aanvang
van de stage alle informatie bezorgt over de duur en de voorwaarden van de follow-up,
begeleiding en evaluatie. Zo weet de organisatie precies waartoe ze zich verbindt.15

Jouw rechten als stagiair in België16
 Je werkdagen mogen niet meer dan 8 uur per dag en 40 uur per week bedragen. Je mag
niet langer dan 4.30 uur zonder pauze werken. Bij werkzaamheden langer dan 4.30 uur heb

Verder geeft de stageovereenkomst aan welk recht erop van toepassing is, dat van
de Franse of de Belgische staat. Je kunt dus in de overeenkomst nakijken welk recht
op jouw geval van toepassing is. In het algemeen geldt het volgende: wanneer een
student die in Frankrijk woont zijn stage in België doet, stelt de onderwijsinstelling aan
de organisatie in België voor om de in Frankrijk gebruikte modelovereenkomst toe te
passen; en vice versa voor een student die in België woont.

je recht op minimaal een halfuur pauze en minimaal 1 uur pauze als de werktijd langer is dan

Hoe kom je aan deze stageovereenkomst?

 Je mag alleen overwerk doen in geval van overmacht (een ongeval of dreigend ongeval in

Informeer bij je faculteit of onderwijsinstelling voordat je aan je stage begint. Elke instelling

het bedrijf, dringend werk aan machines of apparatuur, noodzakelijk werk dat vereist is door

heeft haar eigen stageovereenkomst en het is verplicht om je daaraan te houden.

een onvoorziene gebeurtenis). In het geval van overwerk heb je recht op compensatierust

6 uur.
 Nachtwerk is in principe verboden. Er zijn echter uitzonderingen op dat verbod. Laat je
stageovereenkomst nakijken door je faculteit, zo ben je er zeker van dat het werkrooster dat
je gastorganisatie voorstelt, legaal is.

Boven op de zondagsrust moet je op maandag of zaterdag ook een extra rustdag krijgen.

voor een periode die gelijk is aan die van het uitgevoerde overwerk.

IN BELGIË
De Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017 legt de regelgeving voor stages
vast en leert ons dat ‘de stagiair wordt gedefinieerd als elke leerling of student die in het
kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling daadwerkelijk
arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in

WIL JE IN HET KADER
VAN JE STUDIE EEN
NIET-VERPLICHTE STAGE LOPEN?

dienst van die werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring.’ 11
De stageovereenkomst moet het volgende specifiek vermelden: de identiteit van de
stagebegeleider en van de stagiair, de dagen en tijden waarop de stage plaatsvindt, de
omschrijving van de taken of functies die de stagiair krijgt toevertrouwd, de verplichtingen

Je kunt ook een zogenaamde vrijwillige
stageovereenkomst krijgen als de stage
is opgenomen in je jaarlijkse curriculum.

van de stagiair en de ontbinding van de overeenkomst.12 Bovendien moet de werkgever een
risicoanalyse opstellen voor de functie die je gaat uitoefenen en deze indienen bij je
hogeronderwijsinstelling.13
Wat betreft de duur van de stage, is er geen verplichte wettelijke duur. Stages voor studenten uit het

Neem voor meer informatie
contact op met je onderwijsinstelling.

hoger onderwijs variëren over het algemeen tussen 1 en 4 maanden, maar kunnen ook langer zijn.14

10

 bit.ly/33OrfEP

11

Koninklijk Besluit van 21 september 2004 op  bit.ly/2HjDCRv

12

 bit.ly/33Mv1i0

13

Ibidem
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 bit.ly/33Q8O2h

14

Ibidem
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 bit.ly/33Mv1i0
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5 / Bezoldiging, toelage en vergoeding tijdens de stage
Definities
 BEZOLDIGING
Betaling in ruil voor verricht werk (salaris of loon is een soort bezoldiging). Een bezoldiging
is onderworpen aan sociale bijdragen. In Frankrijk en België is er geen bezoldiging tijdens
een stage voor studenten. De veelgebruikte term ‘bezoldigde stage’ verwijst dus niet naar
een bezoldiging, maar naar een toelage en/of vergoeding.
 TOELAGE

IN FRANRIJK

Bedrag dat de werkgever vrijwillig aan de stagiair betaalt (te vergelijken met een premie).

Het wetboek van onderwijs17 (artikels L124-118 en volgende en artikels D.124-119 en volgende), de

Onder een bepaald bedrag is deze toelage niet onderworpen aan sociale bijdragen.

arbeidswet en de socialezekerheidswet bepalen de regels die van toepassing zijn op stages in

 VERGOEDING

Frankrijk.

Bedrag dat de werkgever aan een stagiair betaalt ter compensatie van bepaalde kosten

De stageovereenkomst moet de vijftien clausules bevatten die zijn vastgelegd in decreet nr.

(bus- of treinabonnement, gratis maaltijden of met korting, kosten voor huisvesting) die de

2014-1420 van 27 november 2014 (met name de beschrijving van de activiteiten die aan de

stagiair heeft gemaakt in het kader van de stage. Vergoedingen zijn niet onderworpen aan

stagiair zijn toevertrouwd, de begin- en einddatum van de stage, het bedrag van de toelage

sociale bijdragen.

die de stagiair ontvangt, de voorwaarden voor het opzeggen van de stage enz.).
In Frankrijk is de duur van de stage beperkt tot 6 maanden per instelling en per studiejaar.

IN BELGIË

Bij het bepalen van de duur wordt rekening gehouden met de effectieve aanwezigheid van

In tegenstelling tot Frankrijk is de toelage in België eerder zeldzaam. Kan het gastbedrijf of

de stagiair in de gastorganisatie:

de gastorganisatie je wettelijk gezien geen toelage geven. De Belgische Staat is namelijk

• een aanwezigheid van 7 al dan niet opeenvolgende uren is gelijk aan één dag aanwezigheid

van mening dat een stage die je uitvoert in het kader van je studie gratis moet zijn (in

• een aanwezigheid van 22 dagen is gelijk aan één maand
Je komt dus aan een stage van 6 maanden wanneer de stagiair tijdens het studiejaar 924
uur effectief aanwezig is geweest in de gastorganisatie.

tegenstelling tot stages buiten het kader van een studie, die wel bezoldigd moeten zijn).
De gastorganisatie kan je wel verschillende extralegale voordelen (bijv. maaltijdcheques)
of vergoedingen (zie definitie hierboven) aanbieden. Die voordelen zijn afhankelijk van de
goodwill van de organisatie en moet je dus met de organisatie zelf onderhandelen.

Let op: tussen twee stages geldt een wachttijd die overeenkomt met een derde van de duur
van de vorige stage.

IN FRANKRIJK
De toelage of ‘gratification’ verdient even wat aandacht. Het bedrijf is namelijk verplicht

Over je rechten als stagiair in Frankrijk wordt het volgende vermeld

om je een toelage te betalen als de stage langer dan twee opeenvolgende maanden duurt

 Je hebt dezelfde rechten als werknemers wat betreft werktijd, toegang tot het bedrijfs-

(d.w.z. het equivalent van 44 dagen van 7 uur per dag). De toelage wordt berekend op basis

restaurant of maaltijdcheques en toegang tot sociale of culturele activiteiten.
 Je kunt een deel van je verplaatsingskosten vergoed krijgen.
 Je gastorganisatie mag je geen taken laten uitvoeren die gevaarlijk zijn voor je
gezondheid of veiligheid.20

17

 bit.ly/32SD8Kp

18

 bit.ly/3iZ6e0A

19

Ibidem

20

van het aantal werkelijk uitgevoerde uren. Voor een stage van minder dan twee maanden is
de toelage facultatief. Het minimumbedrag van de toelage komt overeen met 15% van het
door de sociale zekerheid bepaalde maximumuurloon (namelijk 3,90 euro in 2020).
Afhankelijk van de cao kan de toelage hoger zijn.

Ga voor meer informatie naar Service-public français  bit.ly/2FWHgjB.

 bit.ly/3hP6Cxf

20
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VOOR EEN STUDENT DIE IN BELGIË WOONT
EN ZIJN STAGE IN FRANKRIJK LOOPT
In het geval dat u een gratificatie ontvangt, maakt deze geen deel uit van de
tripartiete overeenkomst tussen u, de gastorganisatie en uw hoger onderwijs
instelling Indien de ontvangende organisatie u een bonus wenst toe te kennen,
wordt deze uitsluitend bepaald door een tweeledige overeenkomst tussen u en
de organisatie.
Zorg er in dit geval voor dat de minimale belastingdrempel niet wordt overschreden.
Vergeet dan niet het ontvangen bedrag aan te geven bij de Federale Overheidsdienst
Financiën en u te informeren over het mogelijke risico om uw studentenstatus te
verliezen. Raadpleeg de student@work website voor meer informatie.
Als uw gratificatie meer dan 15% van het uurtarief van de Franse sociale
zekerheid bedraagt, moet u het formulier A1 (Certificat concernant la législation
de sécurité sociale applicable) via uw ziekenfonds aanvragen. Hierdoor kunt u
worden vrijgesteld van Franse bijdragen.

Voor meer informatie kunt u deze pagina’s raadplegen:
Cleiss.fr  bit.ly/33OsMdT &  bit.ly/32Sfcaf

Ben je geen EU-burger...
 En ben je in jouw land aangesloten bij een vergelijkbaar verzekeringsstelsel? Neem dan
contact op met je verzekeringsinstelling om na te gaan of er een tussenkomst geldt in het
buitenland in het kader van internationale overeenkomsten.22
Of je nu een EU-burger bent of niet, de Belgische staat vereist wel dat je je inschrijft bij een
ziekenfonds nog voor je aankomt in België om resterende kosten te dekken. Dat kan ook in
de vorm van een aanvullende ziektekostenverzekering die je in Frankrijk moet afsluiten. Je

6 / Verzekering en dekking van ziektekosten
ZIEKTEKOSTENDEKKING
Je bent een student die in Frankrijk woont en je wilt een stage lopen in België
Medische, farmaceutische en ziekenhuiskosten kunnen erg hoog oplopen in België. Informeer
dus absoluut bij je verzekeringsinstelling in Frankrijk of zij je medische kosten in België dekt.

kunt dit niet in België doen, want als student moet je daarvoor eerst ingeschreven zijn aan
een Belgische hogeschool of universiteit.

Je bent een student die in België woont en je wilt een stage lopen in Frankrijk

Als onderdaan van de Europese Unie...
 Net zoals voor België geldt, kun je aanspraak maken op dekking van ziektekosten door
een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan te vragen. Je moet deze kaart aanvragen
bij je ziekenfonds in België voordat je aan je stage in Frankrijk begint.

Als onderdaan van de Europese Unie...

Ben je geen EU-burger...

 Omdat België lid is van de Europese Unie, kan elke student die onderdaan is van de

 Dan moet je beslist controleren of je ziektekosten in Frankrijk worden gedekt door je

Europese Unie aanspraak maken op dekking van ziektekosten. Vraag daarvoor een
Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan bij je verzekeringsinstelling voordat je vertrekt.
Je ziektekostendekking hangt af van wat er precies op je EZVK staat aangegeven. Meestal
zul je de kosten moeten voorschieten en krijg je ze later terugbetaald. Je kunt ook worden
beschouwd als werknemer in de gastorganisatie en zo genieten van een ziektekostenverzekering.

ziektekostenverzekering in je land van herkomst (privéverzekering of van je staat van herkomst).
Als je een verblijf van minder dan drie maanden hebt gepland, is die verzekering voldoende
om je ziektekosten te dekken.24 Als je een verblijf van langer dan drie maanden hebt gepland,
vraag dan bij je hogeronderwijsinstelling na welke stappen je moet ondernemen.

Vraag dit na bij de personeelsdienst van je gastorganisatie.
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 bit.ly/2Ho8ccQ
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 bit.ly/33N7Xzw
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 bit.ly/301tiUZ
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 bit.ly/2G1ts7C
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VERZEKERING

Je bent een student die in België woont en je wilt een stage lopen in Frankrijk

Wanneer je een verplichte stage loopt in het kader van je universitaire studie wordt je

Tijdens uw stage bent u normaliter gedekt door de verzekeringen die uw universiteit of

verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten geregeld door de stageovereen-

hogeschool heeft afgesloten voor materiële schade (aansprakelijkheid) en arbeidsongevallen.

komst. Daarin vind je alle nodige informatie. Hieronder leggen we uit hoe de overeenkomst

Dit geldt ongeacht of de stage in België of in het buitenland wordt uitgevoerd. Sommige

in principe regelt wie er verantwoordelijk is voor deze verzekering.

instellingen voorzien ook in de mogelijkheid om een facultatieve verzekering van het type
‘bijstand in het buitenland’ (medische bijstand in het buitenland en/of repatriëring) af te

Je bent een student die in Frankrijk woont en je wilt een stage lopen in België
Als je een stage loopt in het buitenland, ben je niet door je hogeronderwijsinstelling gedekt
voor ziekte. Je bent door je hogeronderwijsinstelling echter wel gedekt voor arbeidsongevallen
in het kader van je stage (voor een maximale duur van 12 maanden stage) indien:

sluiten, die gratis is voor de studenten van de instelling. Vraag uw faculteit om meer
informatie.
Deze verzekeringen zijn niet afhankelijk van de gratificatie die je tijdens je stage kunt
ontvangen (zie punt 5 over gratificatie voor meer informatie).

 je stageovereenkomst voorziet in de toepassing van het Franse recht (dat staat erin
 je toelage kleiner of gelijk is aan 15% van het door de sociale zekerheid bepaalde

Je bent een Belgische student en je doet je stage in België
(een stage in Wallonië of Vlaanderen)

maximumuurloon (3,90 euro per uur, bedrag 2020).

Je bent gedekt door je hogeronderwijsinstelling in het kader waarvan je een stage loopt.

aangegeven),

Is je toelage daarentegen hoger dan 15% van het door de sociale zekerheid bepaalde
maximumuurloon, dan geniet je geen sociale bescherming van het Franse stelsel voor je
verzekering tegen arbeidsongevallen. Het Belgische stelsel is dan van toepassing.
Dit betekent het volgende:

7 / Verblijfsvergunning

Bij arbeidsongevallen zal je onderwijsinstelling je niet dekken, maar zal je gastorganisatie
dat moeten doen. In dat geval wordt je onderwijsinstelling verzocht om te controleren of er
in het gastland wel degelijk een adequaat stelsel bestaat voor sociale bescherming tegen
het risico op arbeidsongevallen en beroepsziekten, en om ervoor te zorgen dat het
gastbedrijf de bijdragen voor de dekking van dat risico betaalt.25

Je bent een student die in Frankrijk woont en je wilt een stage lopen in België

Je bent onderdaan van een EU-land...
 En je wilt geen verblijf aanvragen in België, dan hoef je geen specifieke stappen te
ondernemen met betrekking tot een verblijfsvergunning. Wanneer je op Belgisch
grondgebied bent, moet je echter wel een identiteitsbewijs op zak hebben (nationaal
paspoort, identiteitskaart of elk ander bewijs dat aantoont dat jij het recht hebt op vrij
verkeer en verblijf).
 En je wilt wel verblijf aanvragen in België, dan zul je meteen bij
aankomst administratieve stappen moeten ondernemen bij de
gemeente van je nieuwe verblijfplaats, en dit op straffe van een boete.
Lees hier wat je precies moet doen:
Stage in België: je rechten en plichten als stagiair.
Frontaliers Grand Est  bit.ly/2G6Hncg.

25

Ibidem
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Je bent geen onderdaan van een EU-land…
 Je moet op Belgisch grondgebied over de volgende documenten beschikken, afhankelijk
van je land van herkomst: een identiteitskaart; een geldig paspoort of reisdocument; of een
geldig paspoort met een visum. Vraag meer informatie bij de dichtstbijzijnde Belgische
ambassade of het consulaat.
 Als je een verplichte stage loopt die noodzakelijk is voor je studie, heb je geen geldige
arbeidsvergunning nodig. Is je stage daarentegen geen verplicht onderdeel van je studie,
dan zal je werkgever een aanvraagformulier voor een arbeidsvergunning moeten
indienen bij de bevoegde regionale overheid. Meer informatie vind op de website Frontalier
Grand-Est.26 Deze stappen moeten al worden ondernomen voordat je op het grondgebied
aankomt.
 Als je je verblijfplaats in België wilt vestigen, moet je je binnen de 8 werkdagen vanaf je
aankomst in het land melden bij de dienst Bevolking of Vreemdelingenzaken van de
gemeente waar je verblijft.

Je bent een student die in België woont en je wilt een stage lopen in Frankrijk

Als je een EU-burger bent...
 Hoef je niet verplicht een verblijfsvergunning of arbeidsvergunning te hebben om je stage
te lopen in Frankrijk. Als je van plan bent om maximaal drie maanden in Frankrijk te blijven,
moet je alleen een geldig paspoort of identiteitsbewijs op zak hebben. Als je langer dan drie
maanden wilt blijven, heb je ook het volgende nodig:27

•E
 en ziektekostenverzekering die alle risico’s dekt
(zie onder ‘Verzekering en dekking van ziektekosten’).

•V
 oldoende bestaansmiddelen, om de Franse sociale bijstand niet tot last te zijn.

FINANCIËLE STEUN

Als je geen EU-burger bent…

Wist je dat er financiële steun bestaat voor een stage over de grens?

 Moet je een visum op zak hebben om het Franse grondgebied binnen te komen28 :

Hier is een niet-uitputtende lijst:

Om te weten of je een visum nodig hebt en welke documenten je precies moet voorleggen

FRANKRIJK

BELGIË

•E
 RASMUS +

• ERASMUS +

• Mermoz29

• Mercator

• ...

• ...

bij je visumaanvraag, kun je een simulatie doen op deze website:
France-Visas  bit.ly/32VgG3y.
Je vindt al deze informatie ook terug op de website van het consulaat-generaal van
Frankrijk in Brussel:  bit.ly/2RPnclM.

Neem voor meer informatie contact op met je onderwijsinstelling.
Kijk ook welke specifieke steun er eventueel bestaat.

26

frontaliers-grandest.eu

27

 bit.ly/3mT3fJt

28

Ibidem
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 bit.ly/3kVfyTR
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Praktisch

28
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8 / Huisvesting
In België heb je de keuze uit verschillende soorten huisvesting:
 KOT
En typisch Belgische term voor een particuliere (of universitaire) accommodatie speciaal
voor studenten. Een kot bestaat doorgaans uit één privékamer, die soms een eigen

 INTERGENERATIONEEL WONEN
Een privékamer (met of zonder eigen badkamer) die beschikbaar wordt gesteld door
een oudere persoon met wie je de rest van de woning deelt, zoals bij woningdelen. De
huurprijs is over het algemeen lager dan op de traditionele huurmarkt. Intergenerationeel
samenwonen is onder meer bedoeld om je solidariteit makkelijker tot uiting te brengen,
isolement bij ouderen tegen te gaan en te voorkomen dat senioren hun zelfstandigheid
verliezen. Bekijk de pagina  1toit2ages.be om de mogelijkheden in Wallonië te ontdekken.

badkamer heeft. Het kot maakt meestal deel uit van een studentenhuis waarin de
verschillende privékamers samen een gemeenschappelijke ruimte delen (keuken, badkamer,

 HOSPITAWONEN

wc en woonkamer, door Franstalige studenten ‘commu’ genoemd). De personen met wie

Je huurt een privékamer in een appartement of huis waarin ook de eigenaar zelf woont.

je de gemeenschappelijke ruimte of ‘commu’ deelt, zijn je kotgenoten of bij Franstalige

Alle regels moeten worden opgesteld samen met de eigenaar van de woning. Deze website

studenten ‘cokoteurs’ en ‘cokoteuses’.

helpt je op weg: Immo Jeune  bit.ly/2RX5pct.

In tegenstelling tot woningdelen, waarbij de volledige woning eigendom is van één persoon,

Voor alle administratieve informatie over huisvesting (kosten, contractbeëindiging,

kunnen de koten in een studentenhuis van verschillende eigenaren zijn. Elk kot is privé-

huurgarantie, onderhuur, enz.) bezoek de pagina: Infor Jeunes  bit.ly/2FZq6ST.

eigendom en je sluit per kot een huurcontract af met de eigenaar.
Sommige studentenhuizen met koten zijn opgezet rond een bepaald project (hobby, humanitair

 GOOD TO KNOW

of cultureel project enz.). Dat worden projectkoten of ‘kots-à-projet’ genoemd.

• Voor elke huisvesting (zelfs een kot of studentenkamer) moet een inventaris
worden opgesteld, namelijk een beschrijving van de staat van de gehuurde
accommodatie (kamers en uitrusting) op het moment waarop je er intrekt en
wanneer je de woning verlaat. Meer informatie daarover vind je hier30.

 WONINGDELEN
Je deelt een privéwoning, meestal een appartement of huis, met meerdere andere huisgenoten.
In een gedeelde woning heb je een privékamer (soms met een eigen badkamer) en deel
je de rest van de woning met je huisgenoten. In tegenstelling tot studentenhuizen met

studentenkoten, waar vaak al eens een feestje wordt gebouwd. Bij woningdelen is de

• Ben je van plan om je te laten domiciliëren op je nieuwe adres tijdens je korte
verblijf? Tenzij het echt noodzakelijk is, raden we het je niet aan, omdat
domiciliëring in België kan leiden tot bepaalde administratieve verplichtingen.
Als domiciliëren toch nodig is, bespreek het dan met de eigenaar voordat je het

woning eigendom van één eigenaar, in tegenstelling tot studentenkoten. Er zijn twee

huurcontract tekent. Zie  bit.ly/3cqcbBb voor meer informatie.

koten zijn deze woningen niet specifiek voor studenten bedoeld, je komt er ook vaak jonge
mensen tegen die al werken. Gedeelde woningen zijn over het algemeen rustiger dan

mogelijke scenario’s voor een contract:

WEBSITES OM EEN WONING TE VINDEN (IN BELGIË)
 fr.airbnb.be

• Er wordt één contract voor de volledige woning ondertekend door een huurder ; de

 student.be/fr/kots-a-louer

andere huisgenoten tekenen een contract van onderhuur.

 libiakot.unamur.be

• Elke privékamer in de gedeelde woning wordt geregeld door een eigen contract, dat

 1toit2ages.be/nosvilles

wordt ondertekend door de huurder van de kamer.

 immojeune.com
 kotanamur.be

 EEN APPARTEMENT OF STUDIO (1 OF 2 KAMERS)

 skot.be/kot-mons

Een volledige accommodatie. Studio’s zijn over het algemeen privébezit, maar er bestaan

 fr-be.roomlala.com

soms ook studio’s van de universiteit.

30

30

 bit.ly/2Ev49dJ
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Nog een laatste, niet onbelangrijk punt: de huurwaarborg is collectief. De ‘borg’ wordt in
één keer betaald aan de eigenaar bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Hij is niet
verplicht om een deel van de borg terug te geven wanneer een van de medehuurders uit de
woning vertrekt. De medehuurders kunnen wel een minnelijke overeenkomst afsluiten.

Enkele websites met zoekertjes voor woningdelen
 locservice.fr
 immojeune.com
 lacartedescolocs.fr
 appartager.be

 EEN STUDIO OF APPARTEMENT HUREN
Dit is de meest populaire oplossing onder studenten. Je huurt je eigen woning. Er zijn lege

Hoe zit het in Frankrijk?
In Frankrijk wordt de studentenhuisvesting beheerd door de CROUS31, maar het is niet altijd
eenvoudig om iets te vinden. Ook verhuren grote groepen kamers in studentenresidenties.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de websites van Studéa of Les Estudines, maar er zijn er nog
andere.

of gemeubileerde huurwoningen. Het bedrag van de waarborgsom kan daardoor variëren.
Voor lege huurwoningen bedraagt de waarborg een maand huur exclusief kosten. Bij een
gemeubileerde woning kan de waarborg oplopen tot twee maanden huur. Voor een
geslaagde zoektocht kun je de advertenties op gespecialiseerde websites uitpluizen of
kijken op Leboncoin, dé zoekertjessite van Frankrijk. Een andere oplossing is om een
makelaarskantoor te benaderen, maar voor hun diensten moet je uiteraard betalen
(ongeveer één maand huur).

 WONINGDELEN
voor een korte periode zou deze oplossing interessant kunnen zijn. Het idee is om een
woning (appartement of huis) met meerdere mensen te delen en dus ook het huurbedrag
te verdelen over de huisgenoten. Er bestaan veel websites waarop je kunt reageren op
advertenties van mensen die op zoek zijn naar de ideale kamergenoot, of je eigen profiel

Enkele websites om dit type huisvesting te vinden
 seloger.com
 location-etudiant.fr

kunt aanmaken zodat mensen met jou contact kunnen opnemen. Bedenk wel dat er twee

 bienici.com

soorten huurcontracten zijn voordat je iets tekent:

 immojeune.com

• Eén huurovereenkomst: het contract wordt ondertekend door alle huisgenoten. De

 pap.fr

verhuurder heeft het recht om één betaling te vragen. Als de huurovereenkomst een
solidariteitsclausule bevat, kan elke huisgenoot worden verplicht om de volledige huur en

 INTERGENERATIONEEL WONEN

zelfs de kosten te betalen. Dit deel van de huurovereenkomst is erg belangrijk, want het

(zie paragraaf België hierboven voor de beschrijving)

impliceert de verantwoordelijkheid van alle huisgenoten, soms zelfs na hun vertrek.

• Medehuurcontract: er zijn evenveel huurcontracten als er kamers worden verhuurd. Elke
huisgenoot tekent zijn eigen huurovereenkomst. Hij beschikt over het exclusieve gebruik

31

 colocation-adulte.fr
 cohabilis.org

van zijn eigen kamer en alle gedeelde kamers. Schenk in het bijzonder aandacht aan de

 ij-hdf.fr

werking van het woningdelen en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Denk

 untoit2generations.fr

vooruit en leg alles vast in de huurovereenkomst.

 ensemble2generations.fr

 crous-lille.fr/logements
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 HOSPITAWONEN
(zie paragraaf België hierboven voor de beschrijving):
 cohebergement.com

• Rail Pass: ideaal voor 26-plussers die vaak reizen op langere trajecten. Dit is een voordelige
rittenkaart van € 83 voor 10 enkele reizen in tweede klas. De pass staat niet op naam, je
kunt hem dus samen met anderen gebruiken. Je koopt de Rail Pass aan het loket.

 roomlala.com
 BUSSEN EN TRAMS
De zoektocht naar een huurwoning gaat niet altijd van een leien dakje, zeker niet in een grote

De bussen en trams in Wallonië worden uitgebaat door de vervoersmaatschappij TEC.

studentenstad als Lille. Je hebt een flinke portie geduld nodig, zult zelf achter informatie

De stedelijke gebieden worden vrij goed bediend. Op het platteland is het afhankelijk

aan moeten en optimaal anticiperen. Voordat je begint met woningen te bezoeken, kun je

van de plaats; we adviseren je ten zeerste om de dienstregeling te raadplegen. Kijk voor

best deze website32 van de overheid raadplegen, die boordevol informatie staat.

alle informatie over lijnen, routes, reistijden en formules op infotec.be

Gelukt? Een leuke stek gevonden? Vergeet dan zeker niet om een gedetailleerde inventaris

In Vlaanderen worden de bussen en trams uitgebaat door De Lijn. Op de website van

op te stellen! Dit is een essentieel element mocht er een geschil zijn bij de terugbetaling van

De Lijn kun je je route plannen. Je vindt er ook alles over de verschillende tariefformules.

de waarborg.

Het is zelfs mogelijk om een abonnement te kopen in combinatie met andere Belgische

Vooruit dan, nog een allerlaatste puntje... In Frankrijk vragen eigenaren meestal om een

vervoersnetwerken (NMBS, TEC, MIVB).

borgstelling in het geval van onbetaalde rekeningen. Die derde persoon moet in de
huurovereenkomst vermeld staan.

 FIETSPUNT FIETSEN EN ELEKTRONISCHE FIETSEN
In de Waalse steden kun je bij verschillende fietspunten een traditionele of elektrische fiets

9 / Vervoer en mobiliteit
In België heb je verschillende mogelijkheden om je te verplaatsen. Je kunt gebruikmaken
van het openbaar vervoer (treinen, bussen en trams), dat relatief goedkoop is en de
Belgische steden met elkaar verbindt. Daarnaast kun je ook fietsen en steps gebruiken,
deelsystemen die zich steeds meer ontwikkelen in de stedelijke gebieden in Wallonië
en Vlaanderen33.

huren, je fiets laten repareren of zelfs een fiets kopen voor een zacht prijsje.

Bekijk deze websites
voor meer informatie:
 eurometropolis.eu
Ville de Charleroi  bit.ly/2RUfJSK
Ville de Namur  bit.ly/364Rx8i

 TREINEN

Ville de Mons  bit.ly/3i1KOhX

Alle informatie over treinen in Wallonië en Vlaanderen is te vinden op de website van de

 provelo.org

NMBS (Belgische spoorwegen) via  belgiantrain.be. Let op: er zijn grote verschillen in
snelheid tussen de treinen. Check dus maar beter de duur van het traject voordat je instapt.
Je kunt de NMBS-app downloaden om alle treintijden in realtime online te hebben. Via die
app kun je ook je (standaard) ticket kopen!

Enkele tarieftips voor trajecten binnen België

 libiavelo.be

 GOOD TO KNOW
SOMMIGE BELGISCHE STEDEN HEBBEN EEN
ANDERE NAAM IN BEIDE LANDSTALEN.
Enkele voorbeelden
Bergen  Mons | Doornik  Tournai
Gent  Gand | Kortrijk  Courtrai
En het Franse Lille heet Rijsel in het Nederlands.

Ook in Vlaanderen kun je fietsen huren, bijvoorbeeld bij de ‘Blue-bike’-punten op
verschillende treinstations (NMBS), maar ook bij andere organisaties. Een overzicht
van plaatsen waar je in Vlaanderen een fiets kunt huren, vind je op deze website:
 bit.ly/3053ozG.

De NMBS biedt verschillende aantrekkelijke formules aan voor langere trajecten :

• Youth Ticket (Go Pass 1): als je jonger bent dan 26 jaar reis je door heel België voor
€ 6,60 per traject, ongeacht je bestemming (in tweede klas, enkele reis of H/T). Je koopt
dit ticket online of aan het loket.

 CARPOOLEN EN AUTODELEN
Surf voor meer informatie over carpoolen en autodelen naar Eurométropole  bit.ly/3ctzk5A.
Een alternatief dat niet op de bovenstaande website wordt vermeld, is het autodeelsysteem

 bit.ly/3czXsUk
33
De tarieven (voor België en Frankrijk) vermeld in deze rubriek, zijn geldig voor het jaar 2020.
32

34

Cambio  cambio.be.

35

In Frankrijk valt het openbaar vervoer onder de bevoegdheid van de lokale
overheden, die de dienst vervolgens uitbesteden aan privébedrijven. Voor bussen,
trams en metro’s gebeurt de indeling van het net op zogenaamd ‘intercommunaal’
niveau. Op deze website34 krijg je een duidelijk beeld van de indeling. Het gebruik
van deelfietsen en -steps begint zich te ontwikkelen, maar is voorlopig nog minder
uitgebreid dan in bijvoorbeeld Vlaanderen (Noord-België).
 TREINEN
Voorlopig staat alleen de SNCF in voor het spoorvervoer. Ga dus naar de website
www.sncf.com of installeer de app voor alle informatie over dit vervoermiddel. Je vindt
er dienstregelingen, de duur van trajecten, prijzen ... Kortom, alles wat je nodig hebt.
Voor dagelijkse trajecten in de regio is er een kaart voor jongeren tot 26 jaar:
‘Ma carte TER Hauts-de-France’. Met die kaart profiteer je van 50% korting op de TER
(Train Express Régional) van en naar de stations in de regio Hauts-de-France (en enkele
andere stations in aangrenzende regio’s, met name richting Parijs). De kaart kost € 15 per
jaar voor 12-25-jarigen.

 FIETSEN
In veel Franse steden zijn deelfietssystemen opgezet. Zo is er bijvoorbeeld V’lille in de

Voor alle andere trajecten zijn er twee andere kaarten beschikbaar:

• De Carte jeune voor jongeren van 12-27 jaar. Hiermee krijg je korting op TGV- en TERtreinen (ook op bepaalde lijnen naar het buitenland). Deze kaart kost € 50.

• Het abonnement TGVMAX is bedoeld voor 16-27-jarigen. Hiermee reis je onbeperkt met
de tgv. Deze kaart kost € 79 per maand.

metropool Lille, dat wordt beheerd door ilevia. Er komen steeds meer fietspaden bij. Je kunt
je fiets meenemen op de trein, maar op het spitsuur is dat niet altijd vanzelfsprekend. Op
sommige stations kun je je fiets achterlaten in een beveiligde fietsenstalling.

 CARPOOLEN
Deze manier van verplaatsen begint stilaan algemeen in zwang te raken. Sommige steden
hebben carpoolparkings aangelegd waar je je auto kunt achterlaten. Er zijn ook websites

 BUSSEN, TRAMS EN METRO’S

opgericht. Een klein overzicht:

Het beheer is in handen van verschillende maatschappijen, afhankelijk van de

 blablacar.fr

intercommunaliteit. Elke maatschappij heeft dan ook een eigen tariefbeleid en een eigen
kaart. Het is belangrijk om de juiste informatie op te zoeken, afhankelijk van waar je zult
wonen en stage zult lopen.

 passpasscovoiturage.fr
Le Nord  bit.ly/3kHOk2w

Voor de metropool Lille bijvoorbeeld is al het bus-, tram- en metroverkeer geregeld door
de maatschappij « ilevia ».35 Er is een tarief voor 4-25-jarigen die in de metropool wonen.
Ga hiervoor naar een van de verkooppunten om een kaart op naam te laten maken.
Met die kaart kun je onbeperkt gebruikmaken van al deze openbaarvervoermiddelen

GRENSOVERSCHRIJDENDE TRAJECTEN

de grenzen van de metropool Lille.

Informatie over grensoverschrijdende trajecten en de aankoop van
treinkaartjes vind je hier:

Er bestaat ook een busnetwerk voor het departement Nord, genaamd ‘Arc en Ciel’.

 b-europe.com (België)

Het vormt soms een verbinding tussen de verschillende intercommunale netwerken.

 thetrainline.com (Frankrijk)

in de metropool Lille. Als kers op de taart kun je zelfs de trein nemen, maar steeds binnen

En deze link kan je helpen bij alle andere vormen van transport
34

 bit.ly/3mNy9mi

35

 ilevia.fr

36

over de grens heen: Eurométropole  bit.ly/3hWk1na
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10 / Gewoonten en gebruiken (manier van leven, taal ...)

 MINIWOORDENBOEK VAN BELGICISMEN

IN BELGIË
Je weet al dat Vlaanderen en Wallonië twee van de drie gewesten zijn die samen het kleine

A tantôt  tot straks

Farde  opbergmap

België vormen met een oppervlakte van 30.688 km² en 11,46 miljoen inwoners, en dat daar

Pain français  stokbrood

GSM  mobiele telefoon

Boîte à tartines  brooddoos

Jatte  kopje

gezelligheid (zeker aan tafel), zijn sterk in compromissen sluiten, aangenaam in de omgang

Commune  gemeente

Loque  dweil of lap

en niet vies van zelfspot.

Dracher  stortregenen

Papier collant  plakband

Maar wat kunnen we nog meer vertellen over ons mooie Belgenland, meer bepaald

Essuie de vaisselle  keukenhanddoek of vaatdoek

Pistolet  broodje

Essuie-tout  keukenrol

SMS  sms’je

respectievelijk Nederlands (Vlaanderen) en Frans (Wallonië) worden gesproken.
De Belgische bevolking laat zich kenmerken door vier eigenschappen: ze houden van

over de twee gewesten die ons interesseren, Vlaanderen en Wallonië?

Postposer  uitstellen

We beginnen in het noorden van het land, in Vlaanderen dus
Je zult zelf kunnen ontdekken dat Vlaanderen opmerkelijke historische en architecturale
pareltjes in huis heeft: denk aan de Grote Markt met belfort van Brugge, het stadhuis, de

Wil je nog meer weten over België?

Sint-Baafskathedraal en de vele musea van Gent, of de Grote Markt met stadhuis van Kortrijk.

Afspraak op de volgende websites:

Qua gastronomie moet je beslist enkele Vlaamse specialiteiten proberen: van Stoemp,

 autrementphenomenale.be

Waterzooi, stoofvlees en vol-au-vent tot uiteraard de traditionele mosselen met friet!

 walloniebelgiquetourisme.be
 wallonie.be

Op de volgende websites vind je een overzicht van typisch Vlaamse rituelen en tradities:
Leca  bit.ly/33120zD

En we eindigen met een vleugje humor
op zijn Belgisch:

Visit Flanders  bit.ly/3kLQkH3

Youtube : GuiHome - LA BELGIQUE !

 cjsm.be/cultuur

 bit.ly/3ia3fRD

En Wallonië dan?
Wallonië is gevormd door zijn industriële verleden, maar er is meer dan alleen dat.
De kathedraal van Doornik, het belfort en de Sint-Waltrudiskerk in Mons, de mijnterrils rond
Charleroi en de Citadel van Namen: stuk voor stuk trekpleisters die een bezoekje waard zijn.
Ook qua folklore valt hier veel te beleven. Ontdek het carnaval van Binche met zijn
traditionele kostuums en Gilles, laat je meeslepen door de unieke sfeer van de Ducasse
van Mons, een volksfeest dat door iedereen ‘Doudou’ wordt genoemd, of bewonder de
indrukwekkende reuzen van Ath die op straat komen tijdens hun eigen Ducasse.
Zin in iets lekkers? Ook Wallonië heeft zijn eigen culinaire specialiteiten die je beslist moet
proeven, zoals vitoulets (gehaktballetjes) of een ‘mitraillette’ (iets minder verfijnd maar
daarom niet minder lekker). Voor de zoetekauwen zijn er Gayettes (chocolade), aardbeien
uit Wépion en tarte au sucre.
In Wallonië wordt Frans gesproken, maar je zult af en toe verrast opkijken van de vele

 GOOD TO KNOW
Wat de kosten van
levensonderhoud betreft, zijn
de prijzen betrekkelijk stabiel.
Ze leunen vrij dicht aan bij de
prijzen in Frankrijk: reken op
4 tot 8 euro voor een ontbijt
en op 10 tot 20 euro voor een
maaltijd op restaurant. Denk
qua huizenprijzen aan ongeveer
270 tot 350 euro voor een kot.

specifieke uitdrukkingen of ‘belgicismen’.
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We zouden ons ook kunnen amuseren met je zinnen te laten vertalen zoals «Attinds, té vas
vir, té vas printe su t’guife!» maar daarvoor is er te weinig plaats in dit gidsje.
Op toeristisch vlak gaat Noord-Frankrijk prat op een rijk industrieel verleden. Er zijn talloze
boeiende plekken die daarvan getuigen (Historisch Mijncentrum in Lewarde, Ecomusée de
l’Avesnois, Musée des Dentelles et Broderies in Caudry enz.).
Breng ook een bezoek aan een van de vele kunstmusea en culturele centra, of maak een
wandeling door het afwisselende landschap van het noorden.
 jadorelenord.fr
 lenord.fr
Le routard  bit.ly/2GkuYSw

Als je naar Lille trekt, mag je zeker de grote Braderie de Lille niet missen, een gigantische
rommelmarkt die elk eerste weekend van september plaatsvindt.

IN FRANKRIJK
We trekken iets westelijker nu, richting Noord-Frankrijk.
Het is moeilijk om het over Noord-Frankrijk te hebben zonder ‘Bienvenue chez les ch’tis’ te
vermelden, de beroemde film van Dany Boon! Toegegeven, het blijft een beetje karikaturaal,
maar in sommige uithoeken kom je wel degelijk die typisch Noord-Franse uitdrukkingen en
fonetische bijzonderheden tegen, zoals de ‘ch’-klank die verandert in ‘qu’.
Enkele uitdrukkingen die nog steeds gebruikt worden:

Je te dis quoi  ik houd je op de hoogte
Wassingue  dweil
Tu vas braire  je zult huilen
Caboche  hoofd, kop
Biloute  liefkozende term voor ‘makker’
Ducasse  volksfeest
Maronne  broek
Sake éddins  schiet op
Du brun !  verrek!
Chicon  witlof
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 NOODNUMMERS
Alle noodnummers vanuit België vind je hier opgelijst:
SOS 112  bit.ly/2S416vZ
Alle essentiële informatie over noodnummers
in Frankrijk staat hier:
Gouvernement français  bit.ly/33bP0rk
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En wat na
je stage...?
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11 / Interesse in grensoverschrijdende arbeid: enkele pistes

Hoe vind je een baan?
 In België

 In Frankrijk

De grens overschrijden hoeft niet op te houden na je stage. Het is helemaal geen gek
idee om een professionele carrière als grensarbeider te overwegen. Je zult dan wel
informatie moeten inwinnen over heel wat superbelangrijke onderwerpen: denk aan
sociale zekerheid, belastingen, verzekeringen ...

 bit.ly/366lR2D

 bit.ly/33ZkAsC

 bit.ly/37b7SsB

 bit.ly/351YaWV

Al deze elementen zijn al gedeeltelijk aan bod gekomen in het kader van je stage. Maar
aangezien een baan van langere duur zal zijn, zullen de regels niet altijd noodzakelijk
dezelfde zijn.

nog een of meerdere stages lopen, deze keer dus buiten het academische (school)kader.

Niets verplicht je om je professionele carrière direct met een baan te starten. Je kunt eerst

Zo kun je in België via de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling een
beroepsinlevingsstage doen:

Ten eerste moet je weten dat je als EU-burger het recht hebt om overal in de Europese Unie

• Wallonië  bit.ly/3mQ9f5x

en de Schengenzone te werken onder dezelfde voorwaarden als de burgers van het land zelf.

• Vlaanderen  bit.ly/3i3FydJ

Alleen voor een paar beroepen gelden strengere voorwaarden  bit.ly/3kTRzET.

Via deze gids willen we je zo goed mogelijk op weg helpen in je zoektocht. Daarom zetten
we alle namen van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van elke regio op een

Je hoeft echter niet via deze diensten te gaan, je kunt ook zelf een stageplaats zoeken:

•  bit.ly/2HweUxv

rij. We verzamelden ook enkele links naar nuttige websites boordevol informatie over
onderwerpen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken. Hieronder vind je er

Bedenk tot slot dat er behalve stages nog andere soorten activiteiten zijn om na je studie

alvast een aantal.

te doen. Zo kun je ook als vrijwilliger aan de slag:

• Wallonië  bit.ly/3i3btuw
Openbare diensten voor arbeidsbemiddeling
Wallonië, Le Forem  bit.ly/367JMP4

• Vlaanderen  bit.ly/365hiFC
• Frankrijk  francebenevolat.org

Vlaanderen, VDAB  vdab.be
Frankrijk, Pôle emploi  pole-emploi.fr

Grensoverschrijdende tewerkstelling

WERKEN VOOR DE OVERHEID IN FRANKRIJK OF BELGIË

 emploi-sans-frontieres.eu

Misschien heb je jezelf al eens het volgende afgevraagd: kan een
Belg bij de Franse overheid werken en andersom? In België en
Frankrijk worden er geen voorwaarden gesteld qua nationaliteit om
als arbeidscontractant in overheidsdienst te worden aangeworven.
Om werknemer met ambtenarenstatus te zijn, moet je voor beide
landen ofwel de nationaliteit van het land hebben ofwel een EUonderdaan zijn. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals de
zogenaamde ‘emplois de souveraineté’ voor Frankrijk en de functies
met uitoefening van het openbaar gezag voor België.
Meer informatie:

Europees portaal voor arbeidsmobiliteit  bit.ly/3j2yeA5
Werken in Vlaanderen  vouseteslesbienvenus.eu
Werken in Frankrijk  apec.fr

Sociale zekerheid en belastingen
Conseil Syndical Interrégional Nord, Pas-de-Calais, Henegouwen, West-Vlaanderen
 csir-hnfk.eu
EURES-Emr  bit.ly/33RqI4I
JUBEL  bit.ly/2EwJwh8
CLEISS  bit.ly/3kN36VX
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 place-emploi-public.gouv.fr
 emploi-territorial.fr
 selor.be
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dankwoord
Deze gids is het resultaat van drie jaar contacten, grensoverschrijdend speurwerk op
het terrein (Noord-Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen) en het uitwisselen van ervaringen
tussen verschillende actoren uit de bedrijfs-, verenigings- en universitaire wereld,
zowel in de privé- als de publieke sector, in het kader van het project TRANSUNIV
Interreg.
In naam van alle universitaire partners van het project, die we ook bedanken, willen
wij graag alle externe partijen die van dichtbij of veraf hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van deze gids, van harte danken.
In het bijzonder danken we Stéphanie Devèze-Delaunay, partner van het Franse luik
van het SPRINT-project, Maël Le Bail, attaché Wetenschappelijke en Universitaire
Samenwerking bij de Franse ambassade, Julie Vercauteren, medewerker van het
Interreg-project Grenzeloos Tewerkstellen bij Le Forem, Aurélie Lesoile van Synergie,
die met het Connect-project scholen in contact brengt met de bedrijfswereld, en
Grégory De Boe, student en ontvanger van een Transuniv-beurs, voor hun grondige
proeflezing en hun inzet. Dankzij hen is dit een echte grensoverschrijdende en
collaboratieve gids geworden.
We bedanken ook Inês Mendes en de Eurometropolis in het algemeen, Aurélie
Lesoile van Synergie, Laurence Gustin en Laetitia Dufrane van AWEX en Maël Le Bail
van de Franse ambassade voor hun deelname aan de verschillende workshops en
vergaderingen waaruit deze gids is ontstaan.
Tot slot spreken we nogmaals onze dank uit aan alle universitaire partners van het
Barbara
Pesenti
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Elisa
De Fortunato

Emerance
Delacenserie

Maureen
Sibomana

Frédéric
Luginsland

project die hun steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze gids
en het schrijven ervan.
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