
STAPPENPLAN stage in het buitenland voor semester 1 &2 
Dit stappenplan is alleen voor studenten die naar het buitenland willen. 

STAPPEN Deadline/richtlijn 

1. Oriëntatiefase:
o Kijk op www.nuffic.nl en lees over stage in het buitenland;
o Lees deze pagina goed door;
o Kijk op websites van stagebemiddelingsbureau ’s bijv. Kilroy of 

Bo Curaçao;
o Bezoek de International Day van de Faculteit Techniek;
o Bekijk het vacature aanbod;
o Heb je nog vragen, mail of loop binnen bij het digitale 

inloopspreekuur via internationalofficeft@hva.nl.

1 jaar van tevoren 

2. Nog niet alle studiepunten behaald? Mail de Examencommissie
1 maart sem 1 
1 oktober sem 2 

3. Stel je cv en sollicitatiebrief op en laat het nakijken door een docent Engels
of je studieloopbaanbegeleider indien mogelijk.

15 maart sem 1 
15 oktober sem 2 

4. Laat het stagebedrijf / stageopdracht goedkeuren door je stagecoördinator. 1 mei sem 1 
1 nov sem 2 

5. Beurs mogelijkheden:
o Vraag naar de Erasmusbeurs via het International Office;
o Meld je aan voor de Holland Scholarship als je buiten de EER

weggaat;
o Kijk voor verdere beursmogelijkheden op de A-Z pagina studie,

stage, afstuderen in het buitenland.

Deadlines 
verschillen 
per beurs kijk 
op A-Z-lijst bij 
Beurzen 

6. Verplichte deelname aan de pre- departure meeting. Uitnodiging wordt 
gemaild 

7. Regel de rand voorwaardelijke zaken zoals huisvesting, visa (indien nodig),
verzekering, studiefinanciering en OV-vergoeding.

Ruim van 
tevoren. 

8. Voor het aanvragen van een visum is in de meeste gevallen een brief van de
HvA nodig waarin wordt bevestigd dat je naar het betreffende land mag.
Het format hiervoor vind je op de International Office MijnHvA pagina. Het
International Office kan de brief stempelen en tekenen. Dit kan alleen als
de stage overeenkomst is goedgekeurd door je opleiding.

Hou goed 
rekening met 
vakanties! 

9. Vul het Emergency form in via de a-z pagina. Uiterlijk 1 week 
voor vertrek! 

10. Tijdens je verblijf
o Formulier 2.3 en 2.4 (indien je een Erasmusbeurs krijgt moet je deze

aanleveren bij het Scholarship Office).
Tijdens je verblijf 

11. Na jouw terugkomst:
o Vul het feedback formulier in, dit ontvang je per e-mail;
o Neem deel aan de International Day en informeer studenten;
o Mail formulier 2.3 en 2.4 naar scholarships@hva.nl.

Binnen 1 maand 
na einddatum 

http://www.nuffic.nl/
https://student.hva.nl/aviation/az-lemmas/studenten/faculteiten/ft/stage-studie-en-afstuderen-buitenland/stage-en-studie-buitenland.html?origin=35NUFhsrQrmcXZ8drVlzeQ
https://ft.mijnhva.nl/bos/Paginas/Vacatures.aspx
mailto:internationalofficeft@hva.nl
mailto:internationalofficeft@hva.nl
https://ft.mijnhva.nl/examencommissie/Paginas/default.aspx
mailto:erasmus@hva.nl

