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Project MOBILE – Mobiliteit in de Leertijd – Basisinfo 
 

 
 

 
1. Doelgroep, doellanden, sectoren, initiële verdeling  

 
 De doelgroep van het project zijn Leerjongeren uit de 3e graad (focus op het 2e jaar beroepsopleiding). 

Er kunnen in totaal 50 deelnemers uitgezonden worden.  

 Het project wordt momenteel afgebakend tot enkele sectoren en landen: 
 

 Nederland: Horeca, Bakker, Kapper, Schoonheidsspecialist, Paardensector 

 Frankrijk: Horeca, Bakker, Slager, Kapper 

 Duitsland: Horeca, Bakker, Slager, Kapper, PC-Technicus, Administratie 

 
 

2. Inhoud en duur van de buitenlandse stage 
 

 Duur: 2 weken (voorjaar 2018) 

 Werkplekleren:  

o in het beroep of een aanverwant en complementair beroep van de Leerjongere.  

o Kan gecombineerd worden met een lesdag per week (afhankelijk van de talenkennis van de 

deelnemer).  

o Aandacht voor ontwikkeling van competenties vreemde taal (minder in Nederland) 

 Socio-cultureel programma; 

 Ambassadeursrol  leerjongeren – word lid van https://www.facebook.com/groups/LeertijdMobiel/  

 Evaluatie door buitenlandse werkgever; 

 Evaluatie door leerjongere; 

 De buitenlandse partners zullen voor elke stagedoende jongere een monitor voorzien, die als eerste 

aanspreekpunt zal fungeren voor ondersteuning van de jongere in het buitenland. Deze monitoren 

zullen ook de contactgegevens krijgen van de Vlaamse trajectbegeleiders die de leerjongeren 

begeleiden. 

 
3. Praktische principes 

 De lopende OAO van de deelnemers blijft in elk geval onverkort doorlopen. 

 Minderjarige jongeren dienen schriftelijke toestemming te krijgen voor deelname door ouders/voogd 

 Verzekeringen: 

o Arbeidsgebonden verzekeringen: Er dient voor gezorgd te worden dat de huidige  werkgever de 

jongere kosteloos kan detacheren voor de betrokken periode in het buitenland, zodat de 
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huidige arbeidsgebonden verzekeringen van de eigen werkgever ook op de stageplaats van 

kracht blijft. De buitenlandse stage wordt best vooraf gemeld aan de 

arbeidsongevallenverzekering.   

o De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van het buitenlandse leerbedrijf zou de schade 

aan derden tijdens de stage voor de leerjongere moeten dekken 

o Er wordt voorgesteld om bijkomend door elke uitzendende organisatie voor elke deelnemende 

leerjongere een extra verzekering af te sluiten, die zowel de BA buiten de stage als repatriëring 

omvat. 

o De leerjongere zal via de Europese verzekeringskaart wel gedekt blijven voor geneeskundige 

verstrekkingen in het buitenland 

 Het Vlaamse bedrijf van de leerjongere betaalt  deze door tijdens de buitenlandse stage, zonder dat 

deze vakantie moet nemen (dit werkt ook makkelijker naar verzekering toe!).  

o Er zal aan de buitenlandse partners gevraagd worden of er wederkerigheid mogelijk is tijdens 

deze periode, dwz dat een buitenlandse leerjongere de Vlaamse komt vervangen in het 

Vlaamse bedrijf tijdens de uitwisselingsperiode.  

 De stage in het buitenland is onbezoldigd (door de buitenlandse werkgever: de Vlaamse betaalt wel 

door) 

 
 

4. Planning voorbereiding en uitvoering project 
 

 Communicatie van de mogelijkheden van de buitenlandse stage naar leerjongeren (sept. -okt. 

2016). 

 Selectie van kandidaten (okt – nov. 2016) 

 Uitwisseling info over de competenties van de geselecteerde leerjongeren en hun 

leerverwachtingen bij de buitenlandse partners (nov. 2016). 

 Matching van leerjongeren met bedrijven door buitenlandse partners  + zorgen voor 

verblijfsaccomodatie door buitenlandse partners (dec. 16 – jan. 2017). 

 Organisatie infosessie(s) voor deelnemers, ism buitenlandse partners  (feb. 17). 

 Uitvoering stages (voorjaar. 2017) 

 Mobiliteitsdisseminatiemoment, georganiseerd in scholen/centra met medewerking leerjongere / 

Publicaties op websites (mei 2017) 

 Projectevaluatie door projectpartners (zomer 2017). 

 

5. Toelage 

 De toelage hangt af van het land: 

Land Reiskosten Toelage TOTAAL 

Frankrijk € 180 € 1 050 € 1 230 

Nederland € 180 € 1 092 € 1 272 

Duitsland € 180 € 882 € 1 062 

 
 

Contactpersoon: Je leertijdverantwoordelijke of Leertrajectbegeleider 


