faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur

Stages voor buitenlandse
ingenieur- en architectuurstudenten via IAESTE

Voordelen
• Nieuwe input, nieuwe ideeën
• Kan een goed contact zijn of een belangrijke
bijdrage leveren als uw bedrijf wilt uitbreiden in
het land waar de stagiair vandaan komt
• De stagiair kan een toekomstige werknemer
worden, hetzij hier hetzij in een buitenlands filiaal
• Internationale sfeer in het bedrijf
• U geeft ook de kans aan een Belgische student
om ervaring op te doen in het buitenland
• Goede publiciteit, vergroot de naambekendheid
in binnen- en buitenland
• Een kosteneffectieve manier om minder urgente
problemen aan te pakken

Wat is IAESTE?
• International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience
• Internationale stageorganisatie vertegenwoordigd
in meer dan 80 landen
• Het Belgische nationaal comité is gevestigd aan de
UGent
• UGent, KULeuven en VUB zijn lid van IAESTE
Belgium
• De stages worden 1 tegen 1 uitgewisseld op de
Annual Conference van IAESTE in januari: voor elke
stageplaats in België kan één Belgische student op
buitenlandse stage

Beoordeling
• Het bedrijf evalueert de stagiair en IAESTE aan de
hand van het “employers report”
• De student evalueert de stage en IAESTE aan de
hand van het “trainees report”

Hoe werkt het?
• Contacteer belgium@iaeste.org
• Vul het stage-aanbodformulier in vóór 1 januari.
• Uw stage wordt uitgewisseld op de Annual Conference
van IAESTE in januari
• Het zendende land gaat op zoek naar een geschikte
stagiair
• U ontvangt het dossier van de geselecteerde 		
kandidaat in maart/april via IAESTE Belgium
• Na aanvaarding kan de stagiair stage lopen (meestal
ten vroegste vanaf mei/juni)

Randvoorwaarden
• Minimumduur: 6 weken
• Termijn: doorheen het hele jaar, maximaal 12 		
maanden
• U stelt een stagebegeleider aan in het bedrijf
• Niveau: ingenieursstage, praktijk- of ervaringsgericht
• De student krijgt van het bedrijf een
onkostenvergoeding waarvan hij/zij moet kunnen
leven (+/- € 170/week). Dit kan ook deels in natura
aangeboden worden: logement, lunches in het
bedrijfsrestaurant etc.
• IAESTE zorgt voor vrijstelling van arbeidsvergunning
en hulp bij de visumapplicatie
• De student moet bewijzen dat hij/zij zelf voldoende
verzekerd is om de stage uit te voeren

Administratie
• IAESTE bezorgt de student een “acceptance note”
(bewijs dat de stage doorgaat)
• De student bezorgt IAESTE en het bedrijf een
“confirmation of acceptance” (bewijs dat de student
de stage aanvaardt), een Insurance liability policy
(bewijs van verzekering) en Emergency contact form

Referenties
OCAS, Toyota Motor Europe, IMEC, Agfa Gevaert,
Bekaert, ...

Meer informatie:
IAESTE Belgium
faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur - UGent
belgium@iaeste.org
t: +32 9 264 37 95

