MAATSCHAPPELIJK WERK EN DIENSTVERLENING

STAGE IN HET BUITENLAND
REGELS EN STAPPENPLAN

ALS JE STAGE WILT LOPEN IN HET BUITENLAND, ZIJN ER EEN
AANTAL REGELS WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN.
DAARNAAST VOLG JE EEN STAPPENPLAN.

REGELS VOOR MWD STUDENTEN DIE STAGE
WILLEN LOPEN IN HET BUITENLAND
► Goedkeuring van SLB’er en van plan van aanpak.
► Student voldoet aan alle voorwaarden om toegelaten te

worden tot het 3e jaar zoals beschreven in het OER.
Student heeft daarnaast geen studieachterstand.
► Student spreek de taal van het land waar hij naar toe gaat

op een niveau waarin hij hulpverleningsgesprekken kan
voeren en rapportages kan schrijven.
► Student loopt eerst 5 maanden stage in Nederland en
daarna 5 maanden in het buitenland.
► De student vind een stageplek volgens de reguliere

STAPPENPLAN VOOR MWD STUDENTEN DIE NAAR
HET BUITENLAND GAAN
STAP 1: plan van aanpak
Je maakt in een plan duidelijk hoe je je voorbereidt op je stage in
het buitenland op onderstaande punten:
1.

stage lopen?
2.

en regelen betreft: verzekeringen, visa etc.
3.

Lichamelijk zaken: Zijn er medische klachten? Welke
vaccinaties zijn van belang?

4.

Financiële zaken: Hoe ga je rondkomen? Hoeveel heb je in
een maand te besteden? Hoe regel je je studiefinanciering,

aanmeldformulier op stagevacaturebank. De praktijkplaats

OV studentenkaart, spaargeld, beurzen, etc;

biedt aantoonbaar mogelijkheden om competenties
1, 2, 3, 4, 5, 7 & 8 op niveau drie te behalen.
► Beide stageplekken moeten worden goedgekeurd door

Praktische zaken: Geef uitleg over de volgende punten:
Waar ga je verblijven (accommodatie)? Wat moet je weten

procedure van het praktijkbureau, namelijk: bij nieuwe
stageplekken geldt dat je de organisatie aanmeldt via het

Motivatie: Waar wil je stage lopen? En waarom wil je daar

5.

Psychische zaken: Wat doe je in geval van heimwee?
Met welke cultuurverschillen kan je te maken krijgen?

de opleiding.
► Student regelt zelf alle zaken rondom zijn verblijf in het

Hoe zie je het voor je om helemaal alleen 5 maanden in

buitenland.
► De student doorloopt de stappen zoals beschreven staan

stage?

het buitenland te zijn? Hoe ga je om met knelpunten op je

in het stappenplan voor MWD studenten die naar het

Doelstelling van dit verslag is dat je duidelijk hebt wat jou te

buitenland gaan.

wachten staat als je in het buitenland stage gaat lopen en hoe je
met bepaalde problemen/situaties om zal gaan. Maar ook dat je
je plannen inzichtelijk kan maken voor je SLB’er.
STAP 2: plan bespreking slb’er en Murat Gunduz
(coördinator internationalisering MWD)
Na het schrijven van je plan neem je contact op met je slb’er om
het plan en je motivatie te bespreken. Na het gesprek geeft je
slb’er wel of geen toestemming om naar het buitenland te gaan.

CREATING TOMORROW
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Hierbij is het van belang dat hij een goed gevoel heeft over jouw

Je geeft voor je vertrek de contactgegevens van het buitenland

plannen en het idee heeft dat jij 5 maanden in het buitenland

door aan Bureau Internationalisering en alle betrokken personen

zelfstandig kan functioneren.

binnen de opleiding (je slb’er en Murat Gunduz).

Bij een negatief advies krijg (wat goed beargumenteerd kan

STAP 5: periode in het buitenland

worden) door je slb’er mag je niet naar het buitenland gaan voor

Gelijk na aankomst in het buitenland ben je verantwoordelijk

stage. Als je slb’er ermee akkoord gaat met je plan dan mail je

voor het eerste contact met je slb’er. Je laat je slb’er weten

het plan naar Murat Gunduz en maak je een afspraak voor het

dat je veilig bent aangekomen en geeft naam-, mail,- en

bespreken van de regels en van je plannen. Hij is ook de persoon

telefoongegevens door van je begeleider in het buitenland.

die de buitenlandse stageplekken goed zal keuren.
Daarna laat je om de twee weken weten hoe je stage verloopt
STAP 3: contact met het International Office

en houd je je slb’er op de hoogte van de ontwikkelingen.

Na het gesprek met Murat Gunduz maak je een afspraak met

Je draagt er zorg over dat je buitenlandsebegeleider en je

Benita Panizo van het International Office. Met haar kan je

supervisor de Engelstalige studiegidsen krijgen (deze zijn op

kijken naar de mogelijkheden die wij hebben met verschillende

intranet te vinden). Via MijnHvA volg je de hoorcolleges die zijn

stageplekken in het buitenland, het regelen van je supervisie etc.

opgenomen. Je maakt je opdrachten zoals beschreven staan in

Zij heeft ook informatie over de regelingen rondom

de BPVgids en stuurt deze digitaal door naar je slb’er.

studiefinanciering, beurzen, regels rondom het laten stoppen
van je OV-jaarkaart etc.

Daarnaast neemt je slb’er tijdens de stageperiode in
het buitenland minimaal twee keer contact op met je

STAP 4: solliciteren en regelen van praktische zaken

stagebegeleider en met jou voor een driegesprek over de

Als alles duidelijk is geworden en je nog steeds zin hebt om in

voortgang van je stage (start- en eindgesprek).

het buitenland stage te lopen begin je met solliciteren. Dit doe
je zowel voor je 5-maanden Nederlandse stage als je 5-maanden

Tevens maak je met je slb’er ook een afspraak voor je

buitenlandse stage. Tevens laat je je informeren over de

CGI gesprek in Nederland. Deze vindt uiterlijk in week 0 van

ticketprijzen, woonruimte, visa, vaccinaties etc.

het nieuwe schooljaar plaats.

Op het moment dat je een (buitenlandse)stageplek hebt

STAP 6: terug in Nederland

gevonden laat je deze goedkeuren door Murat Gunduz. Hierbij

Je hebt het CGI-gesprek met je slb’er. De student maakt een

is het van belang dat je hem informatie geeft over de instelling

afspraak met de slb’er voor een eindevaluatie/CGI gesprek.

en jouw taken als stagiair.

Het CGI gesprek is zonder de stagebegeleider.

Samen met Benita Panizo kijk je naar de mogelijkheden voor

Je slb’er is verantwoordelijk voor de invoering van je cijfers.

supervisie, het daadwerkelijk regelen van beurzen, de nodige
officiële papieren vanuit school etc.
Let op!! Je mag officieel pas naar het buitenland als je alle

CONTACT

studiepunten binnen hebt. Dit geldt ook voor de eerste periode

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met:

van je 5-maanden stage in Nederland. Je loopt dus een risico

Murat Gunduz

dat je niet mag gaan als je een onvoldoende krijgt voor je stage

Coördinator Internationalisering MWD:

of je supervisie in Nederland. Voor je aanschaf van je ticket en

E-mail: m.gunduz@hva.nl

het aangaan van een huurcontract in het buitenland kan dit
van belang zijn. Tip hierbij is dat je met regelmaat in gesprek
gaat je begeleider en je supervisor over de voortgang van je
ontwikkeling.

