Buitenland stage in Afrika
Véél meer dan alleen praktijkervaring opdoen in je vakgebied!
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Stages voor vele opleidingsrichtingen
Als student wil jij je natuurlijk optimaal ontwikkelen in je vakgebied. Een stage is een onmisbare ervaring
voor je vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. En wat is er nu boeiender dan je stage te doen in
het buitenland! Op die manier ontwikkel je jezelf niet alleen als professional maar doe je ook een unieke
interculturele ervaring op die een enorme bijdrage levert aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je doet veel
meer dan alleen praktijkervaring op! Een buitenlandstage in Afrika is een unieke ontmoeting met een
andere cultuur en een verrijkende ervaring die je blik verruimt.
Wij bieden stages voor studenten aan de universiteit, HBO en MBO (SBB -voorheen Calibris- erkend).
Dit levert een buitenlandstage je op
• Een boeiende mogelijkheid om werkervaring op te doen in je vakgebied
• De kans om mee te kijken en te werken in een andere cultuur
• Je kennis van de Engelse (vak)taal zal verbeteren
• Een verrijkende, leerzame ervaring en de kans om de werkwijze van je vakgenoten in Afrika te ervaren
• Persoonlijke ontwikkeling: zelfstandigheid, flexibiliteit, omgaan met cultuurverschillen
Opleidingsrichtingen
Doingoood kan jou helpen met je buitenlandstage in Afrika voor de volgende vakgebieden. Staat jouw
opleidingsrichting er niet tussen? Overleg met ons wat je zoekt en wij denken met je mee!
• Basisonderwijs
• Voortgezet onderwijs
• Sport onderwijs / Bewegingsleer
• Verpleegkunde
• Verloskunde
• Tandheelkunde
• Geneeskunde
• Sociaal Maatschappelijk werk
• Pedagogiek
• Fysio- en ergotherapie
• Orthopedie
• Marketing & Sales

Voor meer informatie over een
buitenland stage of om je aan te
melden ga je naar
www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/stage
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Hoe regel je een buitenland stage?
Wanneer je een buitenlandstage in Afrika wilt doen is het handig als je de projecten bekijkt waar je stage
kunt lopen, zodat je alvast een beeld krijgt van de mogelijkheden. Op onze website vind je de projecten.
Je kunt je uiteraard ook door ons laten adviseren, we helpen je graag.
Wanneer je de mogelijkheden voor een buitenlandstage wilt bespreken stuur dan een mail naar
stage@doingoood.nl en vermeld daarin:
•
•
•
•
•

Welke opleiding je volgt
Welke vereisten de opleiding stelt aan je stageplaats
Je leerdoelen
De periode dat je je buitenlandstage wilt doen
Welke vereisten de opleiding stelt aan jouw begeleiding

Buitenlandstage vergoeding
Alle kosten die de reis en het verblijf voor de Afrika stage met zich meebrengt komen voor rekening van
de stagiair zelf. De projecten waar je stage loopt zijn zelf afhankelijk van donaties en kunnen geen
vergoedingen of kost en inwoning betalen voor de stagiair. Meer informatie over de kosten vind je op
onze website: www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/kosten
Waar moet je op letten
Een reis maken naar het buitenland is altijd een avontuur. Je komt terecht in een ander land met
andere gewoonten, een andere cultuur en een ander straatbeeld. Een buitenlandstage doen is
duidelijk wat anders dan op vakantie gaan in het buitenland. Je gaat immers echt een tijdje wonen
en werken in een ander land. Ook al duurt je buitenlandstage misschien maar een paar weken, toch
ervaar je het land van je bestemming op een heel andere manier. Je verblijft misschien in een
gastgezin of in een eigen huisje. Je begeeft je onder de lokale bevolking, maakt gebruik van het
openbaar vervoer en je maakt een tijdje deel uit van de lokale maatschappij.
Aantal stageplaatsen
Wij hebben een beperkt aantal stage plaatsen beschikbaar. Er is grote belangstelling voor deze
stages. Wil je verzekerd zijn van een stageplaats bij onze projecten dan is het raadzaam om dit tijdig
te regelen.
Download de checklist op onze website
www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/stage
Een goede voorbereiding is van onschatbare waarde voor jezelf en zal ook positief bijdragen aan
jouw ervaring tijdens je buitenlandstage. In de checklist voor stage (en vrijwilligerswerk) in het
buitenland zetten we alle belangrijke zaken voor je op een rij. Wel zo handig!

Bekijk alle projecten waar je stage kunt lopen op onze website:
www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/projecten

