Naar het buitenland
Beste student
Je hebt in overleg met je docent beslist om in het kader van een opleidingsonderdeel dat je volgt aan
Odisee naar het buitenland te reizen. Als die reis geen onderdeel uitmaakt van één van de
mobiliteitsopties gecoördineerd door de Dienst Internationale Relaties / International Relations Office
(DIRO), moet je er zeker van zijn dat de mogelijkheid tot mobiliteit vermeld wordt in de ECTS-fiche van
het opleidingsonderdeel waarbij je reis aansluit en dat de betrokken docent je reis heeft goedgekeurd.
Als de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel waarbij je reis aansluit de mogelijkheid tot mobiliteit niet
vermeldt, moet je de goedkeuring vragen aan de ECTS-titularis en aan de studiegebieddirecteur via
een aanvraag tot afwijking van de ECTS-fiche. Odisee wijst immers alle verantwoordelijkheid af van
reizen door studenten die niet aan die voorwaarde voldoen.
We dringen erop aan dat je daarnaast rekening houdt met de volgende info en adviezen. Verplichtingen
worden steeds onderlijnd.
1. Reis en tickets
Informeer je goed vooraleer je tickets boekt over de reismogelijkheden, tarieven en voordelige
afreisdatums. Bekijk in welke mate je type van ticket wijzigingen toelaat. Als je een (goedkoper)
ticket met vaste reisdatums neemt, zorg er dan voor dat je programma in het buitenland ook
helemaal zeker is, m.a.w. dat het goedgekeurd is door de verantwoordelijke docent van Odisee
en waar nodig ook door de gastorganisatie.
Het is altijd een goed idee om een annulatieverzekering te nemen: voor een kleine meerkost hoeft
een onvoorziene, ongelukkige omstandigheid niet ook nog een financiële opdoffer te betekenen.
Houd ook rekening met een eventueel negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse
Handel
en
Ontwikkelingssamenwerking
(www.diplomatie/be/nl/addresses/abroad). Bij een negatief advies voor je bestemming mag je
niet vertrekken (in dit verband moet je reis beschouwd worden als niet-essentieel). Contacteer je
docent als je twijfelt over (de interpretatie van) het advies. Bij negatief advies na je vertrek zal in
overleg met je docent naar de meest geschikte regeling worden gezocht.
2. Reisdocumenten
Om naar het buitenland te reizen, zijn bepaalde officiële documenten nodig. Controleer vooraf
welke reisdocumenten voor jou van toepassing zijn en breng het nodige tijdig in orde. Voor alle
informatie over reisdocumenten per bestemming, kan je terecht op www.diplomatie.be.




Identiteitskaart: voor de lidstaten van de Europese Unie volstaat de identiteitskaart als
reisdocument. Ook voor sommige landen die aan de EU grenzen en een beperkt aantal
toeristische bestemmingen is een identiteitskaart voldoende om het land te betreden.
Paspoort: voor alle andere bestemmingen is een geldig paspoort verplicht. Een paspoort
kan aangevraagd worden bij de gemeente. Ga na welke afgiftetermijn van toepassing is



en dien je aanvraag tijdig in. Indien je al over een paspoort beschikt, controleer dan of de
geldigheidsduur voldoet aan de voorschriften van je bestemming.
Visum: bepaalde landen vragen naast een geldig paspoort ook een visum, dat kan
aangevraagd worden bij de ambassade of het consulaat van het land. Informeer je over
de documenten die je moet kunnen voorleggen om een visum te bekomen en over de
afgiftetermijn.

3. Verzekering
We verwachten van je dat je ruim voor je vertrek alle reisgegevens ter beschikking stelt aan
je docent: je naam, opleiding, studentnummer, bestemming en periode (van/tot). De Odiseepolissen dekken immers geen risico’s van niet-geregistreerde reizen!
Het is zeer belangrijk dat je tijdens je verblijf in het buitenland goed verzekerd bent : tegen
ziekte, ongevallen, mogelijke schade aan derden. Verschillende verzekeringen dekken
verschillende risico's.
Verzekering persoonlijke ongevallen (verzekering door Odisee)
Je bent ingeschreven als student en dus blijf je gedurende je studieverblijf door de instelling
verzekerd tegen persoonlijke ongevallen die je overkomen vanaf de datum van je vertrek tot
en met de datum van je terugkeer. De verzekering geldt enkel voor activiteiten die deel
uitmaken van je studieactiviteit, en dat zowel tijdens de studieactiviteit zelf als op weg van
en naar de studieactiviteit. Ze dekt alleen je eigen lichamelijke schade, niet eventuele
materiële schade. De verzekering komt niet tussen bij ziekte.
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid studiegebonden activiteiten (verzekering door Odisee)
Je bent ingeschreven als student. Bijgevolg blijf je gedurende je studieverblijf door de
instelling verzekerd tegen eventuele schade die je tijdens je studieactiviteit door jouw fout
aan derden berokkent. Het betreft zowel lichamelijke als materiële en immateriële schade.
Meer informatie over de gewaarborgde risico’s, verzekerde bedragen, uitsluitingen en
franchise, en wie je moet contacteren bij een ongeval, kan je terugvinden op het
studentenportaal in het hoofdstuk ‘studie > studeren in het buitenland > verzekeringen’.
De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid auto is niet gedekt door Odiseepolis. Kortom, we raden je af om in het buitenland een wagen in gebruik te nemen. Als je dit
toch doet, vraag steeds na of de wagen geldig verzekerd is en controleer zeker de
geldigheidsduur.
Als je in het buitenland betrokken raakt bij een ongeval dan dien je onmiddellijk contact op
te nemen met Marieke Steurs van Stuvo+ (tel.: +32 2 609 88 16) of bij afwezigheid met de
directeur van de Dienst Financiën van Odisee, de heer Gunter Elebaut (tel. +32 2 609 18 91).
Bij afwezigheid van beiden kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de hulplijn
van de verzekeringsmaatschappij AIG:
AIG
Polisnummer: 9.6+.638

Tel: +32 2 739 99 92 (alarmnummer)
Fax: +32 2 739 91 03

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privé leven (‘Familiale verzekering’) (eigen verzekering)
Voor eventuele materiële en lichamelijke schade die je aan derden hebt berokkend tijdens je
vrije tijd (dus niet tijdens een studieactiviteit), kan je beroep doen op de familiale verzekering
die jijzelf of je ouders (bij wie je bent gedomicilieerd) hebben afgesloten.
Als anderen jou materiële schade hebben berokkend, kan je verzekeringsmaatschappij er via
de waarborg rechtsbijstand van de familiale verzekering voor zorgen dat je een
schadevergoeding krijgt. Desnoods wordt een rechtbankprocedure opgestart.
Zorg ervoor de gegevens (maatschappij, polisnummer) met betrekking tot de familiale
verzekering van je ouders mee te nemen want in eerste instantie zal deze verzekering worden
aangesproken.
Ziekteverzekering en reisbijstandsverzekering (eigen verzekering)
Wat als je in het buitenland ziek wordt of in een ziekhuis wordt opgenomen ? Behoud je je
rechten op gezondheidszorgen gedurende je studieverblijf in het buitenland en welke
procedure moet je volgen? Neem voor je vertrek zeker contact op met je ziekenfonds voor
een antwoord op je vragen. Hieronder volgt wat algemene informatie.
Je gaat naar een land van de E.E.R.?
In een land van de EER (alle landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein) en in Zwitserland krijg je een terugbetaling van je medische kosten via je
Europese ziekteverzekeringskaart. Deze kaart vraag je voor je vertrekt aan bij het
ziekenfonds.
Heb je medische verzorging nodig, dan moet je de kaart aan de buitenlandse zorgverleners
voorleggen. Je hebt dan recht op medische verstrekkingen zonder dat je je vooraf moet
inschrijven bij een plaatselijk ziekenfonds. In sommige landen betaal je enkel het remgeld, in
andere landen moet je eerst alle medische kosten zelf betalen en kan je daarna bij een
ziekenfonds of verzekeringsinstelling ter plaatse om terugbetaling vragen. Je kan er ook voor
opteren om, eens terug in België, je eigen ziekenfonds te vragen om je buitenlandse
medische kosten terug te betalen. De terugbetaling gebeurt dan wel op basis van de tarieven
van het land waar je verzorgd werd.
Aangezien de terugbetalingstarieven binnen Europa sterk kunnen verschillen en je in
sommige landen veel minder terugkrijgt dan via de Belgische ziekteverzekering, kan het
aangewezen zijn om een aanvullende reisbijstandsverzekering af te sluiten die ook
repatriëring insluit.

De meeste studenten kunnen voor repatriëring via hun ziekenfonds een beroep doen op de
medische bijstand van de alarmcentrale Mutas (het vroegere Eurocross). Deze
dienstverlening geldt voor studenten jonger dan 25 jaar, op voorwaarde dat ze nog in
aanmerking komen voor kinderbijslag en dat ze in het kader van hun studies en voor
maximum 1 jaar in een land van de EER of in Zwitserland verblijven. De voorwaarden van deze
bijstand verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Vraag dit zeker na voor je vertrekt!
Je gaat naar een land buiten de E.E.R.?
De Europese ziekteverzekeringskaart is niet van toepassing en je kan geen beroep doen op
Mutas. In veel gevallen is er dus geen of slechts een beperkte dekking van het ziekenfonds.
De mogelijkheid bestaat om je aan te sluiten bij de ziekteverzekering van het land waar je
verblijft. In zeer uitzonderlijke gevallen verplicht de buitenlandse onderwijsinstelling je
hiertoe. Maar zelfs in dat geval is je repatriëring naar België bij ernstige ziekte of overlijden
niet gedekt.
Daarom raadt Odisee al haar studenten om voor een studieverblijf in een land buiten de EER
een goede reisbijstandsverzekering af te sluiten.
4. Gezond op reis
Inentingen
Voor sommige bestemmingen zijn inentingen verplicht. Om na te gaan of en welke
inentingen nodig zijn voor jouw bestemming, kan je contact opnemen met het Instituut
Tropische Geneeskunde, dat 24u op 24u beschikbaar is op het nummer 09+/101.10. Doe dit
ruim op voorhand, zodat je tijdig met de inentingen kan beginnen!
Medicatie
Geneesmiddelen die in België veel gebruikt worden, zijn niet noodzakelijk ook in andere
landen beschikbaar, of worden er verkocht onder een andere naam. Voorzie daarom een
eigen reisapotheek met de meest courante medicijnen (pijnstillers, koortswerende middelen,
medicijnen tegen diarree, buikkrampen en maagklachten, anticonceptiva,…).
Reizen naar ontwikkelingslanden
De brochure ‘Gezond op reis’ is basislectuur als je naar een ontwikkelingsland vertrekt. Je
vindt deze brochure terug op de website van het Instituut Tropische Geneeskunde:
www.itg.be.
In dat geval is bovendien deelname aan de Voorbereiding Reisbeursstudenten van de
associatie K.U.Leuven verplicht. Informeer je bij je DIRO over de datum en plaats van deze
informatiesessies. Als je omwille van overmacht niet aanwezig kan zijn, moet je in elk geval
een persoonlijke afspraak maken met de DIRO die met jou de voornaamste risico’s en
preventiemaatregelen en andere aandachtspunten zal bespreken.

5. Veiligheid
Plaatselijke wetten, normen en zeden
Net zoals de inwoners van het land waar je verblijft, moet je de wetten naleven en de
plaatselijke normen en zeden respecteren. Informeer je vooraf over wat kan en niet kan.
Veiligheidstips
In principe gelden voor de meeste bestemmingen de meeste, vanzelfsprekende,
veiligheidstips als in België:
 draag nooit te veel geld op zak, en geef bij een overval zonder tegenstribbelen je
geld af;
 verplaats je ’s avonds of ’s nachts zo weinig mogelijk alleen;
 draag steeds een veiligheidsgordel (en rijd gewoon niet in een auto als je
verzekering dat niet dekt!);
 als buitenlander vermijd je best betogingen, manifestaties en politieke meetings;
 berg je vliegtuigticket, paspoort en andere officiële documenten veilig op en draag
ze niet steeds op zak. Neem ook kopieën van je belangrijke documenten en bewaar
steeds een exemplaar in België en een kopie apart van je originele documenten. Tip:
scan alles in en mail het naar jezelf, zo heb je er zo goed als overal toegang toe.

6. Bij problemen in binnen- en buitenland
Problemen in verband met je studie
Contacteer de betrokken docent.

Noodsituaties
In geval van een ernstige noodsituatie kan je afhankelijk van de aard en de ernst van de
situatie contact opnemen met:
 Het internationale noodnummer: 112
 De plaatselijke politie
 Je lokale contactpersoon
 De Belgische ambassade (zoek het nummer van de Belgische diplomatieke
diensten in je gastland op voorhand op – www.diplomatie.be)
 Het noodnummer van je verzekering
 Je familie
 Odisee: nummers zie bijlage

Tip: programmeer de noodnummers voor afreis in je GSM.

7. Aansprakelijkheid
Bij niet naleving van de verplichtingen zoals bepaald in dit document wijst Odisee- elke
aansprakelijkheid af. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid op reis vertrekt!

8. Kennisname en akkoord
Ik verklaar mij akkoord met de afspraken:

Voor akkoord
Naam student
Plaats
Datum

Dit document samen indienen met het document aanvraag tot wijziging ECTS-fiche.

Bijlage
Adressen en telefoonnummers van de verantwoordelijken van de
instelling in noodgevallen
Studiegebiedsecretariaat Handelswetenschappen en Bedrijfskunde:
Campus Brussel: Els Keymolen, tel. 02-609 88 06
Campus Dirk Martens: Sofie Vandevoorde, tel. 053-7271 84
Studiegebiedsecretariaat Gezondheidszorg:
Campus Brussel: Isabelle Welleman, tel. 02-608 49 13
Technologiecampus Gent: Kim Coolens, tel. 09-265 86 10
Campus Dirk Martens: Els Verstichel, tel. 053-72 71 70
Campus Waas: Conny Verwilghen, tel. tel. 03-780 89 15
Studiegebiedsecretariaat Lerarenopleiding
Campus Brussel: Cecile Vandevelde, tel. 02-608 49 34
Campus Dirk Martens: Sarah Timmermans, Annick De Pril en Vera De Pril tel. 053-72 71 81/82
Campus Waas: Sarah Helon (BaLO)/Carolien Van Wauwe (BaSO), tel. 03-780 89 09
Studiegebiedsecretariaat IWT
Campus Dirk Martens: Annemie Samuel, tel. 053 72 71 70
Technologiecampus Gent: Mia Janssens, tel. 09 265 86 31
Campus Waas: Ann Romeyns, tel. 03-780 89 01
Studiegebiedsecretariaat Sociaal-Agogisch Werk: Ellen Crombez, tel. 02-609 81 92
Studiegebiedsecretariaat Gezinswetenschappen: Anja Matthys, tel. 02-240 68 40
Secretariaat van de directeuren op campus Parnas: Marina De Ridder, tel. 02-609 37 54



Probeer in eerste instantie de directeur te verwittigen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Directeur Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Brussel en Aalst, Walter Roossens (GSM:
0495-50 36 87)
Directeur Gezondheidszorg, Brussel en Gent, Jo Praet (GSM: 0478-30 06 86)
Directeur Gezondheidszorg, Brussel, Aalst en Sint-Niklaas) - Candice De Windt
(GSM: 0486-58 32 56)
Directeur Lerarenopleiding, Brussel, Ann Martin (GSM: 0479-19 58 95)
Directeur Lerarenopleiding, Aalst en Sint-Niklaas, Gertjan De Smet (GSM: 0476-48 81 85)
Directeur Sociaal-Agogisch Werk, Brussel en Dilbeek, Harry Parys (GSM: 0496-52 11 45)
Directeur Gezinswetenschappen, Schaarbeek, Tanja Nuelant (GSM: 0479-97 29 85)
Directeur IWT/Biotechniek, Aalst en Sint-Niklaas, Luk Schoofs (GSM: 0486-22 29 21)
Directeur IWT/Biotechniek, Gent, Ans Mouton (GSM: 0473 84 86 43)

Indien de directeur niet onmiddellijk bereikbaar is, probeer de voorzitter PO te contacteren:

Voorzitter Professionele Opleidingen
Sandra Verbruggen
Campus Brussel - Erasmus
Tel: 02-3+ 22 53
Woonplaats: Dutselstraat 81 – 3220 Holsbeek
Tel: 016-44 92 66
GSM: 0476-31 98 96

