
LerendeEuregioScheldemond.eu

verdubbel
 je kansen
in de zorg



verdubbel 
je kansen 
in de zorg

Net over de grens werken of stagelopen is nog te onbekend en onbemind. Toch is 

werken in Sluis of Stekene soms dichterbij dan Kortrijk of Middelburg.

Proef eens van de andere kant van de grens en verdubbel je kansen! Want die zijn 
er, zeker in de ZORG!
• Als je werkt of stage loopt aan de andere kant van de grens, bouw je aan een 

internationale carrière zonder dat je moet verhuizen. Makkelijk toch? Je boost je CV, 

je bewijst flexibel en zelfstandig te zijn, je toont een open mind en je geeft aan dat 

je kan omgaan met cultuurverschillen. 

• Als zorgprofessional in wording kan je ook voor opleidingen zowel in Zeeland als 

in Vlaanderen terecht. 

Er zijn opleidingen in Zeeland waar je al vanaf dag 1 in het werkveld staat. Je mentoren 

komen dan op je werkplek één dag lesgeven over de onderwerpen die je in de afgelo-

pen week tegenkwam.

In Vlaanderen zijn de opleidingen dan weer theoretischer en zit je nog meer in een 

schoolse omgeving. Maar uiteraard loop je ook daar stage. Vaak mag je bij Belgische 

werkgevers al meer handelingen uitvoeren dan bij Nederlandse werkgevers. 

• Woon je in de grensstreek? En wil je weten hoe jij je kansen kunt verdubbelen 
op de arbeidsmarkt? Informeer je dan over de scholen en werkgevers in Zeeland 

en Vlaanderen en ga na wat het beste bij jou past! Neem alvast een kijkje op  

LerendeEuregioScheldemond.eu, ikgaervoor.be en zz.nl.

Disclaimer: Werken over de grens is uiteraard een avontuur, maar vast en zeker het 

overwegen waard! Er is veel informatie beschikbaar als je vragen hebt over de prak-

tische kant van studeren of werken over de grens. Ga naar www.grensinfopunt.eu en 

vind een GrensInfoPunt bij jou in de buurt. Daar kan je kostenloos antwoord krijgen op  

al je vragen. Doen! Verdubbel je kansen! 

LerendeEuregioScheldemond.eu

Meer informatie
Euregio Scheldemond

PAC Het Zuid

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

+32 9 267 87 12

lerende_euregio@oost-vlaanderen.be

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

http://lerendeeuregioscheldemond.eu
http://ikgaervoor.be
http://zz.nl

