
VEERLE VANDAMME 

“Stage heeft me geïnspireerd voor verdere studie” 
Als je op stage gaat naar Bolivië is vlot Spaans spreken een groot voordeel. En als die 

buitenlandse werkervaring je dan nog eens richting geeft bij het verder studeren, is die 

stage meer dan geslaagd. Veerle Vandamme (23) studeerde Ergotherapie aan Howest. Zij 

kan dat zeker bevestigen. 

Dag Veerle. Waarom heb jij destijds gekozen voor een internationale stage? 

Toen ik een onderwerp zocht voor mijn bachelorproef stelde mijn promotor een project in Bolivië 

voor. Ik spreek Spaans, dus het land was sowieso een goede optie voor mij. Ik was ervoor ook al 

naar China geweest. Het idee om terug naar het buitenland te trekken, sprak me meteen aan. 

Wat hoopte je daar vooral te leren? 

Ik wilde ontdekken hoe de gezondheidszorg daar ineen zit. Welke zaken zijn eventueel beter en 

welke net niet? Ook de persoonlijke uitdaging sprak me aan. Een nieuwe cultuur leren kennen, 

drie maanden daar mijn plan trekken, voortdurend Spaans spreken: het is super meegevallen. 

Welke voorbereidingen heb je getroffen voor je stage? En welke ondersteuning had je vanuit je 

hogeschool of van de provincie West-Vlaanderen? 

Ik had al een maand op een Chinese universiteit gezeten en het was de vijfde stage binnen mijn 

opleiding. Dat gaf me al een goed idee van waar ik me aan kon verwachten. Het project was in 

samenwerking met de organisatie Humanity & Inclusion. Daar ter plaatse heeft hun lokale 

contactpersoon me goed begeleid. Verder was vooral de financiële ondersteuning belangrijk. Dat 

ik een beurs kreeg van de provincie heeft wel de doorslag gegeven om naar Bolivië te gaan. 

Hoe zag je takenpakket er tijdens je stage uit? 

Ik werkte als ergotherapeute binnen drie verschillende centra. Het project heette Design for 

Everyone. Samen met ingenieursstudenten en lokale ergotherapeuten ontwikkelde ik een 

hulpmiddel om kleinschalige, individuele projecten te begeleiden. Bij ons kennen we dat al, daar 

was het compleet nieuw. 

Heb je je vlot kunnen aanpassen aan de leefwereld en de werkomgeving ter plaatse? Of had je het met 

bepaalde dingen lastiger? 

Het is me vooral duidelijk geworden dat er echt veel bureaucratie is. Zo moest ik op een gegeven 

moment iets aanvragen bij de directeur. Een andere medewerker postte daarvan een foto op 

Facebook. Iemand die bij de overheid werkt had dat via-via gezien. Dat was een probleem. Ze 

waren niet expliciet op de hoogte van mijn aanwezigheid als stagiair. Gevolg: ik mocht twee 

weken niet werken, tot er bijkomende papieren in orde waren. Een tip dus voor wie naar Bolivië 

trekt: maak jezelf vooraf goed gekend bij de autoriteiten. 

Ben je ondertussen aan het werk? 

Neen, ik studeer verder. Een keuze die eigenlijk mee bepaald is door mijn stage. Momenteel volg 

ik een opleiding mondzorg. Al mijn patiënten in Bolivië hadden een vreselijk slecht gebit. Ik vond 

het zo erg dat ik daar niets aan kon doen. Daarom heb ik deze extra opleiding gekozen. 

Heb je nog contact met de mensen ter plaatse? En ga je binnenkort, wanneer het opnieuw mag, nog 

eens terug? 

Via WhatsApp stuur ik nog bijna dagelijks berichten naar de collega’s daar. En al is er momenteel 

geen reis gepland, ik zou hen graag nog eens terug zien. 



 

 

Waarom moeten toekomstige studenten volgens jou ook voor een buitenlandse stage kiezen? 

Je leert uit je fouten. Het is soms pittig en je komt jezelf daar tegen. Maar zo leer je ook echt je 

plan trekken. En je leert de juiste mensen vertrouwen. Veel levenslessen gebundeld in drie 

maanden stage dus. 

  


