
www.EUR.Friends  een door de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)gefinancierd project, in het kader van het programma 
INTERREG V A Euregio Maas-Rijn.  
« de Europese Commissie investeert in uw toekomst » 

 
 
 
 
 
 

 

www.EUR.Friends  

BEDRIJFSSTAGES  

 

1. Omschrijving en doelstelling 

Een stage met www.EUR.Friends geeft leerlingen uit het technische en beroepsonderwijs de mogelijkheid 

een professionele ervaring op te doen bij een anderstalig bedrijf uit de Euregio Maas-Rijn. 
 
 Het project biedt een individuele of een groepservaring aan. 
 De deelname van de leerling gebeurt bij voorkeur op vrijwillige basis. 
 De stage wordt voor een periode van 10 tot 15 werkdagen tot maximum 600€ gesubsidieerd op 

basis van de werkelijke kosten en authentieke bewijsstukken (schuldvordering, facturen, 

onkostenvergoedingen). 
 Het bedrijf waar de stage zal plaatsvinden, komt overeen met de studiekeuze van de leerling.  
 Er zijn verschillende doelstellingen mogelijk bij deelname aan een stage:  

o Een taalbad krijgen 
o Een professionele ervaring opdoen 
o De Euregio Maas-Rijn en haar arbeidsmarkt ontdekken 
o De bedrijfscultuur in een bedrijf uit een andere taalregio ontdekken 

 

2. Voorwaarden  

 

De stages van www.EUR.Friends richten zich voornamelijk op leerlingen uit het technisch en 
beroepsonderwijs die minstens 16 jaar zijn.  

Wij verwachten van hen een persoonlijk engagement, een gemotiveerde en positieve 

werkattitude en een minimale A2-niveau beheersing van vreemde taal. In dit verband 

verwijzen we naar het Europees Referentiekader (ERK) dat de vereiste competenties voor 

het A2-niveau als volgt omschrijft:   

 Luisteren: begrijpen van gangbare woordenschat, in korte duidelijke berichten 

herkennen wat het belangrijkste is  

 Lezen: korte en eenvoudige teksten kunnen lezen, voorspelbare en specifieke 

informatie kunnen vinden in een document 

 Deelnemen aan een gesprek: eenvoudige informatie kunnen uitwisselen over 

vertrouwde onderwerpen 

 Spreken: in eenvoudige taal kunnen spreken over eigen leven, opleiding en 

beroepsactiviteit 

 Schrijven: eenvoudige en korte nota’s en berichten kunnen schrijven (bv. een 

bedankbrief) 

 

Enkel scholen die in het gebied Euregio Maas-Rijn gelegen zijn, kunnen aan dit project 

deelnemen.  
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3. Hoe deelnemen aan de stages van www.EUR.Friends?  

3.1. De aanvraag 

 
Wij kunnen niet ingaan op onvolledige of een niet-tijdig ingediende aanvragen. 

 
 De geïnteresseerde school neemt contact op met de regionale antenne van het www.EUR.Friends  

team en deelt haar interesse mee via 
o Aanvraagformulier voor stages (in te vullen door de begeleidende leerkracht). Het is 

essentieel dat de leerkracht duidelijk het gewenste type stage aangeeft en dat 
deze keuze overeenkomt met de taal- en professionele vaardigheden van de 
leerlingen.  

o Sjabloon van de individuele fiche in te vullen door elke stagiair (volledig en met foto) 

 
 Deze documenten moeten terug naar de regionale antenne van het www.EUR.Friends team 

gestuurd worden ten laatste 10 weken voor het begin van de stage.  
 

 www.EUR.Friends zoekt geschikte stageplaatsen. De stageplaatsen zullen geselecteerd worden in 
functie van de opleiding van de leerling zodat hij/zij de opgedane kennis in een andere taalregio in 

praktijk kan brengen. De regionale antenne kan, in functie van een groot aantal stageaanvragen 

en/of een specifiek type van gewenst bedrijf, stageplaatsen aanbieden die zich buiten het 
stadscentrum bevinden. Wanneer de regionale antenne een dergelijk bedrijf voorstelt, zal deze 
ervoor zorgen dat het bedrijf te bereiken is met het openbaar vervoer. De regionale antenne kan 
ook verblijfsplaatsen voorstellen die zich in de buurt van het bedrijf bevinden. Het 
www.EUR.Friends team spant zich in opdat de stageplaats zou voldoen aan alle vooropgestelde 
wensen. De stagiaire zal in dat geval aan de als dusdanig voorgestelde plaatsen toegewezen 

worden. www.EUR.Friends stuurt volgende documenten naar de school: 
o Voorstel van een bedrijf dat aan de criteria voldoet (1 document per stagiaire) 
o Stageovereenkomst en risicoanalyse 
o Zelfevaluatieformulier voor de stagiair 

 
 www.EUR.Friends stuurt naar de betrokken bedrijven: 

o Kopie van de matching dat op hen betrekking heeft 

o Evaluatieformulier in te vullen op het einde van de stage 

 

3.2. Voor de stage 
 

 De stagiair stelt zich voor aan het bedrijf dat hem/haar toegewezen is (per brief of in persoon, 
samen met de leerkracht – in afspraak met de regionale antenne). 

 In het geval dat een persoonlijke afspraak verkozen wordt, is het aan de leerkracht om een 
afspraak te maken met het desbetreffende bedrijf. De leerkracht ontvangt alle gegevens van het 
bedrijf van de regionale antenne. Enkel de betrokken leerkracht en leerling zullen de 
stagebegeleider ontmoeten tijdens een voorafgaand bezoek. Om de leerling de stage te helpen 

voorbereiden, zal hij/ze over de App (*) www.EUR.Friends beschikken, waarmee hij/ze zich 
vertrouwd zal maken met de nuttige uitdrukkingen bij dit soort onderhoud.   
 Een positieve werkattitude wordt verwacht, aangezien de stage geen schooluitstap is. 

 De leerkracht vult het stagecontract in drievoud in. De stagiair ondertekent de 3 
stagecontracten, de leerkracht stuurt dit contract in 3 exemplaren terug tenminste 1 week voor 
het begin van de stage. Dit moet ondertekend zijn door de school, de stagiaire en het bedrijf dat 
de stagiaire ontvangt. Elk ontvangt een exemplaar. Indien de school haar eigen stageformulieren 

moet invullen en laten ondertekenen door de stagebegeleider in het bedrijf, dan moeten deze 
formulieren vertaald zijn in de taal van het bedrijf waar de leerling zijn stage zal doen. 

 De school neemt de nodige voorzorgen in verband met een eventueel verblijf van de stagiaires in 
de andere taalregio. In de klas bereidt de leerkracht de stagiair voor op het bedrijfsbezoek 

(eerste kennismaking met de stagebegeleider), maar ook op de toekomstige stage. Hierbij ligt de 
nadruk op de mondelinge taalvaardigheid om zo de angst voor het spreken op de eerste stagedag 
weg te nemen. De regionale antenne bezorgt de leerkracht een indicatieve lijst van items die de 

stagiair in de doeltaal moet beheersen ten einde een goed verloop van het bedrijfsbezoek en de 
stage te waarborgen (zie bijlage). 
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(*) Een App “taal en cultuur” voor smartphone/tablet wordt gratis ter beschikking 

gesteld aan de leerling. Om de intrinsieke motivatie van de toekomstige stagiaire te 
versterken, stellen we voor, dat de leerkracht hem/haar de vrijheid laat om deze App voor 
zichzelf te ontdekken. Met behulp van deze App zal de leerling zijn/haar persoonlijke e-mail 

kunnen voorbereiden, om met het bedrijf contact te leggen. 

 
 

3.3. Tijdens de stage 
 
 De school betaalt alle facturen en schuldvorderingen (via overschrijving of met bankkaart) van 

gemaakte kosten tijdens de stage. 
 De leerkracht bezoekt de stageplaats via een vooraf gemaakte afspraak met het oog op de 

eindevaluatie. 
 De regionale antenne is de contactpersoon voor zowel de leerkracht, de school, het bedrijf en de 

stagiair tijdens de volledige stageperiode. 
 De stagiaire is verplicht elke dag een aanwezigheidslijst (op het contract) in te vullen in het 

bedrijf dat hem/haar ontvangt.  

 Indien er zich moeilijkheden voordoen met een bedrijf, zal de leerkracht de regionale antenne 
hiervan op de hoogte brengen. Deze laatste zal in overleg met de betrokken partijen zo snel 

mogelijk een oplossing zoeken, die noch de school noch het bedrijf schaadt.  
 Enkel de stagiaire, en geenszins het project www.EUR.Friends, is verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor eventueel negatief gedrag van leerlingen op hun stage- of verblijfsplaats. 
 

3.4. Na de stage 
 

 De stagiaire zal een dankbrief versturen naar het bedrijf dat hem/haar ontvangen heeft.  
 Het bedrijf stuurt een evaluatieformulier (stagebegeleider) naar de regionale antenne met een 

kopie voor de leerkracht. 
 De regionale antenne bespreekt na afloop van de stage met de stagebegeleider het verloop ervan. 
 De leerkracht verzamelt de financiële bewijsstukken/facturen van gemaakte subsidiabele kosten 

en stuurt alle documenten naar de regionale antenne. 

 Alle stagiairs van de Euregio zullen een officieel certificaat ontvangen op de certificaatuitreiking op 
het einde van de schooljaar.  

 

  

4. Hoe uw financieel dossier voorbereiden en indienen ?  

Het project www.EUR.Friends maakt deel uit van het gesubsidieerde programma INTERREG V-A EMR. Dit 
programma heeft eigen regels die mogelijk kunnen verschillen van andere regels die u kent uit andere 
subsidiëringprogramma’s.  
De belangrijkste regel die het programma vooropstelt en u in acht moet nemen is dat er bij het opstellen 
van de factuur een verwijzing naar “INTERREG VA-EMR: www.EUR.Friends” vermeld wordt en een bewijs 
van betaling toegevoegd wordt om de effectief gemaakte kosten te kunnen declareren. Betaalbewijzen zijn 
rekeninguittreksels (op naam van de school) of een kopie (of kopieën) van rekeningafschrift(-en). 

 
Het project voorziet een subsidie van maximum 600€ per georganiseerde stage. De deelnemende 
school prefinanciert dit bedrag. Het gesubsidieerde bedrag kan in geen enkel geval meer zijn dan de 
effectief gemaakte en bewezen kosten en is geplafonneerd tot een maximum bedrag van 600€ per 
georganiseerde stage. 
 
Kosten die het bedrag van 600€ overschrijden zijn voor rekening van de school. 

Om van een subsidie te kunnen genieten, dient de leerkracht na de stage een financieel dossier in dat de 
terugbetaling van de gerealiseerde kosten tijdens de stage zal mogelijk maken. 
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4. 1. Welke kosten zijn subsidiabel?  

A. Subsidiabele kosten 

 
- Verblijfskosten zolang een factuur of een ticket kan worden voorgelegd of de verplaatsingskosten 
als de stagiaire ervoor kiest om niet te overnachten in de anderstalige regio. Het gebruik van het 

openbaar vervoer is aanbevolen, de terugbetaling zal verlopen volgens het tarief van 2e klasse. 
 
In geval van een verplaatsing met de eigen wagen, zal de terugbetaling per km gebeuren gebaseerd zijn 
op de nationale wet van kracht en met een maximum van de 0,30€/km.  
 
- Verplaatsingskosten tussen de plaats van de accommodatie en de plaats waar de stage plaatsvindt als 
de stagiaire in de anderstalige regio overnacht. Het gebruik van het openbaar vervoer is aanbevolen, de 

terugbetaling zal verlopen volgens het tarief van 2e klasse. 
 

-  Verplaatsingskosten met betrekking tot een voorbereidend bezoek zijn subsidiabel voor de stage, 
maar het maximaal bedrag van 600€ per stage blijft ongewijzigd.  

  

B. Niet-Subsidiabele kosten 

Kosten die niet aan de hierboven omschreven criteria voldoen en dus niet-subsidiabel zijn, zijn 

verzekeringskosten, personeelskosten, telefoonkosten en verplaatsingskosten van de leerkrachten in het 

kader van de stage, de verplaatsingen via andere transportmogelijkheden (taxi, bij voorbeeld) of degenen 
die buiten het kader van de stage gebeuren.  
 

4.2. Inhoud van het in te dienen financieel dossier  

Het financieel dossier moet volgend bevatten: 
 

 Een kopie van de bedrijfscontracten van de leerlingen  

 Originele schuldvorderingen 
 Samenvatting van de facturen 

o www.EUR.Friends bezorgt de school een digitaal ‘factuurmodel’ dat gebruikt dient te 
worden bij de afrekening. Dit digitaal formulier bevat al alle formules zodat bedragen 
automatisch worden overgenomen en uitgerekend. Gelieve met dit formulier te werken en 
dit te integreren in het bestaande factuur sjabloon van de school.  

o De school nummert elke bonnetje en/of factuur en hanteert dezelfde nummering op de 

respectievelijke regels op de factuur. M.a.w. Elke kost wordt ingevuld op een aparte regel 

waarbij de bonnetjes/facturen/betaalbewijzen dezelfde nummer van die regel krijgen (zie 
voorbeeld ‘FACTUUR www.EUR.Friends’) 

o De school maakt een factuur of schuldvordering op met een overzicht van alle kosten en 
het totaalbedrag, en voegt een kopie van de onderliggende facturen en bonnetjes toe 
(deze zijn genummerd en liggen op chronologische volgorde).  De school stuurt alles naar 
de partner (regionale antenne) van het project. 

  
 De school stuurt het volledige dossier naar de regionale antenne van het project. 

 
Als één van de vereiste bewijsstukken ontbreekt, zal het gesubsidieerde bedrag niet betaald 
worden. 
 

5. CONTACT  

CONTACTPERSOON 

 

Als u vragen hebt of als u verduidelijking nodig hebt, kunt u contact opnemen met de regionale antenne: 

 
Gilles HUAUX   
Attaché  
www.EUR.Friends  
Maison des Langues 

Boulevard d’Avroy, 30  
4000 Liège 
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E-mail : gilles.huaux@provincedeliege.be 
Tél : + 32 4 237 23 56 
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