
Informatie voor scholen

Niet alleen studenten, maar ook scholen kunnen rekenen op een goede samenwerking met 
Travel2Connect als partner. Door onze jarenlange persoonlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers 
en lokale projecten weten we wat er komt kijken bij het aanbieden van een goede stage. Bijna alle 
projecten die Travel2Connect aanbiedt kunnen als basis dienen voor een stage in Gambia, 
Kaapverdië of Senegal.

Bij ons heeft de student de vrijheid om zelf het project te kiezen. Travel2Connect zal er in de 
oriënterende fase alles aan doen om de benodigde informatie te verstrekken over de mogelijkheden. 
Voordat een student zich definitief inschrijft, stemmen we eerst met het gekozen project af of de 
student de benodigde doelen kan behalen. Naast een goede afstemming van de stage, wilt u als 
stagebegeleider natuurlijk de zekerheid krijgen dat uw studenten in een veilige omgeving verkeren. 
Ook wilt u graag weten dat ze deelnemen aan een duurzaam project, wat ze tijdens hun stage 
kunnen verwachten van Travel2Connect en waar ze zullen verblijven. 

Het afstemmen van de stage

Dit afstemmen van de stage met de bestemming van voorkeur, gaat door middel van een motivatie 
brief en een CV. In deze brief zal de student eerst kort iets vertellen over zichzelf, zijn of haar 
studie, de keus voor het project en een toelichting geven op de bestemming. Vervolgens zal de 
student omschrijven welke verwachtingen en eisen er aan de stage worden gesteld door zowel de 
student zelf als de opleiding. Denk hierbij aan de werkzaamheden, vaardigheden en 
verantwoordelijkheden die aan bod moeten komen, maar ook de vereiste begeleiding. 
Travel2Connect zal de verdere coördinatie op zich nemen en de brief met CV bekijken.

Via deze informatie zijn we in staat om te bepalen of het gekozen project kan voldoen aan de eisen 
en wensen. Als er kan worden voldaan aan alle eisen, dan laten we de student meteen weten dat hij 
of zij zich kan gaan inschrijven en ligt de stage in principe vast. Mochten er bepaalde eisen zijn 
waar niet aan kan worden voldaan, dan zullen we dit toelichten en kunnen we samen kijken of hier 
een andere oplossing of uitzondering op kan worden gemaakt.

Veiligheid en duurzaamheid

Veiligheid in het buitenland staat bij Travel2Connect
voorop. Omdat veiligheid zo belangrijk is hebben we als
organisatie gekozen voor een werkwijze die een goede en
veilige basis biedt voor alle stagiaires. 

Hier volgen kort de belangrijkste veiligheidsaspecten:



1. Veiligheid op de bestemming

In Gambia, Kaapverdië en Senegal kun je vrij bewegen op straat. Gaat de student liever met 
begeleiding naar een bepaalde bestemming dan is er plaatselijk altijd wel een betrouwbare partner te
vinden die graag met hem of haar mee gaat.

2. Medewerkers in het land van bestemming

Om het verblijf van uw studenten zo aangenaam mogelijk te maken zorgen onze medewerkers 
ervoor dat ze 7 dagen in de week, 24 uur per dag voor hen klaar staan. Ze bereiden de komst van de 
student voor, stemmen de stage af met het project en regelen het verblijf. Na aankomst van de 
student zorgen ze voor een introductie waarin alle zaken aan bod komen die belangrijk zijn om te 
weten. Ook gaan ze geregeld langs bij de projecten om te zien hoe het allemaal gaat.

Op enig ander moment kan de student op hen terugvallen met vragen of als ze tegen uitdagingen 
aan lopen. Onze medewerkers kennen het land, de cultuur en gebruiken en zijn ook op de hoogte 
van de westerse mentaliteit. Ze doen hun uiterste best om het uw studenten zo goed mogelijk naar 
de zin te maken en hun verblijf op een zo goed mogelijke manier te laten benutten.

3. Verzekeringen en contact

Het is belangrijk dat de student een goede verzekering voor bagage,
reis- en ziektekosten en aansprakelijkheid regelt, om zo het gevoel van
veiligheid compleet te maken. Travel2Connect kan hem of haar daarbij
helpen. We zullen vooraf het (nood)telefoonnummer en
contactgegevens van onze lokale collega’s aan de student
bekendmaken, zodat dit met de thuisbasis gedeeld kan worden, wat
ook een veilig gevoel geeft.

4. Eigen verantwoordelijkheid en inzet

Hoe goed we het ook van onze kant proberen te regelen, eigen inbreng en verantwoordelijkheid van
de studenten is natuurlijk net zo nodig. Een goede voorbereiding, zelf contact houden met onze 
medewerkers ter plekke en eigen inzet, bezorgen uw studenten de tijd van hun leven.

5. Duurzaamheid

Travel2Connect streeft naar het samenwerken met duurzame projecten die de ontwikkeling van 
lokale gemeenschappen in Gambia, Kaapverdië of Senegal bevorderen. Praktisch houdt dit in dat 
we met projecten werken die al langere tijd lopen en geschikt zijn om studenten te ontvangen.

Totaalpakket voor uw studenten

Om te zorgen dat uw studenten zorgeloos aan hun stage in Gambia, Kaapverdië of Senegal kunnen 
gaan beginnen, bieden we een standaard totaalpakket aan. Dit pakket zorgt ervoor dat de student op 
de bestemming nergens meer aan hoeft te denken. Het totaalpakket bevat het volgende:

o De stage volgens afstemming, op het project van keuze.

o Een infodag in Nederland of een persoonlijke afspraak ter voorbereiding met volop 

informatie over het land, project, verblijf, inentingen, de verzekering, enz.



o Een voorbereidingstraining bij Stichting Muses.

o Ophaalservice vanuit het vliegveld.

o Verblijf in een logeerhuis of campement afhankelijk van het gekozen project,

o Een oriëntatie dag in het land van bestemming.

o Deelname aan een culturele workshop.

o Persoonlijke begeleiding van de student in het land van bestemming door onze lokale 

medewerkers ofwel coördinatoren.

o De student wordt met zijn of haar stageopdrachten begeleid door een verantwoordelijke  

persoon op het stageproject.

o Terugkomdag of persoonlijke afspraak voor evaluatie.

Bijdrage voor het totaalpakket

Voor dit totaalpakket vragen we een bijdrage. De hoogte van de bijdrage is vermeld op de website 
en afhankelijk van de duur van de stage.

Accommodatie voor studenten

Natuurlijk is het belangrijk te weten waar studenten tijdens hun stage in het buitenland zullen 
verblijven en dat dit goed geregeld is. Studenten worden hier vooraf goed over geïnformeerd. De 
student zal in een logeerhuis of campement verblijven samen met lokale medewerkers. Als 
organisatie hebben we hiervoor gekozen omdat dit zorgt voor een culturele onderdompeling. Het 
biedt voor uw studenten een thuis ver van huis, waar ze na een dag stage lopen hun verhaal kwijt 
kunnen en worden ze ook echt opgenomen door onze medewerkers. Zij hebben een jarenlange 
ervaring met Nederlandse studenten en vrijwilligers. Het logeerhuis voldoet aan enkele normen. Er 
is een watervoorziening, elektriciteit, sanitair en meerdere tweepersoons kamers. Ook wordt er 
dagelijks een maaltijd bereidt door een speciaal ingehuurde kok. 

De meeste buitenlandse projecten van Travel2Connect zijn erkend door Stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor projecten die dit nog niet zijn kan erkenning worden 
aangevraagd.

De initiatiefnemer

Petra van den Heuvel, initiatiefnemer van Travel2Connect heeft een jarenlange ervaring in de 
zorgsector. Naast het hebben van een eigen praktijk natuurgeneeskunde heeft ze gewerkt met 
kinderen met een autistische stoornis en psychogeriatrische patiënten. Daarnaast regelt ze de 



samenwerking met de medewerkers in de projectlanden. Ze begeleid studenten en vrijwilligers in 
Gambia en Senegal. Bovendien is ze voorzitter van stichting Future for Young People en is ze 
bekend met de cultuur van beide landen. Ook schreef ze een boek over haar bijzondere ervaringen 
in Gambia. Tot voor kort hoort ook Kaapverdië tot de mogelijkheden voor een stage.

Wilt u meer weten over hoe Travel2Connect werkt, neem dan gerust contact op. We komen graag 
een keer langs om te vertellen over hoe we werken en wat we voor uw school kunnen betekenen.

Petra van den Heuvel

Albertlaan 16-315

6029 PN Sterksel

Tel. 06-42794428 of 00220-7961867

info@travel2connect.nl

www.travel2connect.nl
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