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Ben je op zoek naar de opleiding die precies bij jou past? Of heb je al een job,
maar ben je klaar voor een nieuwe uitdaging?
Kijk dan ook eens nét over de Vlaams/Nederlandse grens! Misschien vind je daar wel
de opleiding, stageplaats of job die perfect past bij wat jij écht graag zou willen doen!
De werkplek of school in het buurland is dichterbij dan je misschien denkt. Ga
eens naar een opendeurdag of een meeloopdag bij een onderwijsinstelling en neem de
sfeer goed in je op.
•

Hebben ze daar interessante technologie en apparatuur in huis?

•

Wat weten de docenten over jouw lievelingsonderwerp?

Beperk je opties niet tot ‘jouw’ kant van de grens, maar verdubbel je kansen!
Is een (bijkomende) opleiding in de zorg of in de techniek misschien iets voor jou?
Dit zijn bij uitstek sectoren die volop in ontwikkling zijn en waar veel arbeidskansen
liggen. Er zijn in Vlaanderen en Nederland opleidingen op verschillende niveaus, voor
diverse richtingen en beroepen. Bekijk de mogelijkheden op o.a. onderwijskiezer.be,
watwat.be/studiekeuze, studiekeuze123.nl of kiesmbo.nl. Meer info over stages vind je
op student.be, stagemarkt.nl of stageplaza.nl.
Je kunt ook gaan werken bij een bedrijf over de grens. Op die manier doe je niet
alleen werkervaring op, maar geef je je carrière meteen ook een internationale
boost! Neem alvast een kijkje op jobat.be, techniek.belgievacature.be, ikgaervoor.be,
techniekwerkt.nl, zeeuwsevacaturebank.nl, nationalevacaturebank.nl en zz.nl.
Er is veel informatie beschikbaar als je vragen hebt over de praktische kant van
studeren of werken over de grens. Surf naar grensinfopunt.eu en vind een
GrensInfoPunt bij jou in de buurt. Zij geven je gratis antwoord op al je vragen en
zetten je op de juiste weg. Doen! Verdubbel je kansen!
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