
 

Meer info en gratis aanmelden voor deze dag: www.wereldwijzer.nl/ssrmaastricht 

 

Ervaring opdoen in het buitenland 

 
Wat ga jij doen in de zomervakantie? Weekje strand in Blanes? Of ben je toe 

aan meer uitdaging? En wat doe je na de middelbare school? Baantje zoeken 

of een studie in Nederland? Of eerst wat van de wereld zien? 

 
In het hele land worden regionale buitenlanddagen gehouden in samenwerking 

met diverse organisaties en instellingen. Deze zijn bestemd voor scholieren en 

studenten in de leeftijd van 16 tot 26 jaar, die naar het buitenland willen. Voor 

studie, stage, vrijwilligerswerk, taalreis, wereldreis, Au Pair of vakantiewerk. 

 

> De volgende buitenlanddag voor Midden- en Zuid-Limburg: 13 December 2014 in Maastricht < 

 
Studeren in het buitenland 
Tijdens je middelbare schooltijd kun je in de zomervakantie of voor meerdere maanden naar een High School in het 

buitenland, zoals de VS, Canada, Brazilië en Nieuw-Zeeland. Na je middelbare school kun je (een deel van) een 

studie doen aan een buitenlandse universiteit. Op deze dag vind je informatie over meer dan 50 buitenlandse 

universiteiten.  
 

Vakantiewerk in het buitenland 
Naar het buitenland en meteen een leuk zakcentje verdienen. Hoe goed klinkt dat. Op deze voorlichtingsdag kun je 

direct solliciteren op diverse vacatures voor vakantiewerk in het buitenland. 

 
Au Pair in het buitenland 
In Amerika, Oceanië en Europa kiezen steeds meer families voor een Au Pair. Je woont een jaar in een gastgezin in 

ruil voor het verzorgen van de kinderen. Je maakt zo het alledaagse familieleven mee! 

 
Wereldreis / backpacken 
Eventjes gehad met school? Wil je wat van de wereld zien? Pak je biezen en trek erop uit! Hoe je dat allemaal regelt 

en wat er bij komt kijken kom je op deze dag te weten. 

 

De overheid betaalt mee! 
De Nederlandse overheid moedigt jongeren aan om ervaring op te doen in het buitenland. Er zijn verschillende 

soorten subsidies beschikbaar als je in het buitenland wilt studeren, stage wilt lopen of vrijwilligerswerk wilt doen. Zo 

kan je vliegticket worden vergoed of wordt een deel van je buitenlandse studie betaald. Dat scheelt je een hoop in 

de kosten. Op deze voorlichtingsdag kom je meer te weten over beschikbare subsidies en beurzen. 

 
Vrijwilligerswerk doen in het buitenland 
Wil je een waardevolle ervaring op doen en tegelijk de wereld een stukje mooier maken? Doe dan vrijwilligerswerk in 

het buitenland. Er zijn honderden projecten wereldwijd waaraan je deel kunt nemen.  
 
Gezondheid en veiligheid 
Je gezondheid en veiligheid staan natuurlijk voorop als je naar het buitenland gaat. Adviezen hierover verschillen per 

land: het ene land is nu eenmaal meer ontwikkeld dan het andere. Ook is het belangrijk de juiste reisverzekering te 

kiezen. Op deze dag kun je met vragen hierover terecht. 


