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De student dient te allen tijden rekening te houden met mogelijke wijzigingen in opzet,
inhoud en organisatie van de internationalisering binnen de specifieke opleidingen

1. Study Abroad – Studeren in het buitenland
Voor studenten uit de hoofdfase van het Instituut voor Social Work (ISW) is het mogelijk om te
studeren in het buitenland. Dit doe je door studieonderdelen te volgen aan een Social Work
opleiding van één van onze Erasmus+ partners als invulling van je vrije profilering. Wil je meer
weten over studeren in het buitenland, dan kun je terecht bij het International Office van de
Hogeschool Utrecht (HU IO), afdeling Study Abroad. Hier vind je informatie over
studiemogelijkheden bij partner universiteiten en hogescholen in het buitenland. Verder verzorgt
het HU IO in overleg met de Internationaal Coördinator ISW het selectieproces en biedt
ondersteuning bij inschrijving en accommodatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de goedkeuring
van je SLB’er en van de examencommissie van het studieprogramma dat je bij een partner gaat
volgen. Voor Study Abroad is deelname aan keuzemodule Internationaal Studie Traject niet
verplicht, maar wel aan te raden. Voor meer informatie zie AskHU zoekterm ‘Study Abroad’.

2. Internship abroad - Stage en (afstudeer)project in het buitenland
2.1 Praktijk in het buitenland
Studenten van ISW kunnen tijdens de hoofdfase van hun studie naar het buitenland gedurende:
- Jaar 3:
o MWD en SPH: (een deel van de) stage jaar 3 (alleen mogelijk onder strikte
voorwaarden)
o Voor CMV: stage jaar 3: Periode B/C
- Jaar 4 Periode A/B: Invulling vrije profilering of fieldwork abroad als onderdeel van de
minor International Development Work
- Jaar 4 Periode C/D: Uitvoeren van een onderdeel van het afstudeertraject (CT onder
strikte voorwaarden)
Studenten dienen te voldoen aan de bij 2.3 genoemde criteria.
Voor voltijd studenten is deelname en afronding van het Internationaal Studie Traject (ISTmodule) verplicht. De opleidingsspecifieke aanvullende criteria vind je in de studiehandleidingen
voor stage /praktijk en afstudeerprogramma van je opleiding.
Studenten deeltijd en duaal kunnen een buitenlandse stage /werk of afstudeerproject doen, mits
zij dit in overleg met de opleiding en met de werkgever weten in te passen in hun
opleidingstraject. Voor deze studenten is deelname aan de IST-module facultatief.
2.2 Planning praktijk in het buitenland
Stages in het buitenland vinden in de regel plaats in de hoofdfase, d.w.z. als onderdeel van de
stage /praktijk in het 3e jaar (CT niet mogelijk en MWD /SPH alleen mogelijk onder strikte
voorwaarden). Afstudeerprojecten in het buitenland vinden plaats in het afstudeerjaar.
Ook kun je in het kader van de vrije profilering een project in het buitenland doen. Meer
informatie hierover is te vinden op AskHU zoekterm ‘goedkeuring invulling profileringsruimte’.
Wil je een buitenlandse stage /afstudeerproject doen in een andere dan bovengenoemde
periode of een invulling voor een vrije profilering doen in het buitenland (project of study
abroad), dan dien je hiervoor toestemming te krijgen van de Examencommissie.
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2.3 Criteria praktijk in het buitenland
De contactdocent internationalisering van de opleiding geeft toestemming voor een stage of
afstudeerproject in het buitenland, mits de student voldoet aan de volgende criteria:
1. Student voldoet aan de gestelde criteria, opgesteld door de specifieke opleiding binnen ISW,
om naar het buitenland te mogen gaan.
2. Student is op orde met zijn studie en heeft geen studieachterstand.
3. Student heeft de IST-module met een voldoende afgerond.
4. Student heeft een realistische motivatie en heeft deze adequaat verwoord in een
motivatiebrief.
5. Student heeft tijdig een verzoek goedkeuring stage of aanvraag afstudeerproject ingeleverd,
met een stagewerkplan of afstudeerprojectplan. Daarin toont de student aan dat de
beroepscompetenties en leerdoelen kunnen worden behaald en de (praktijk)begeleiding in
het buitenland adequaat is. Deze aanvraag wordt gescreend en dient officieel te zijn
goedgekeurd door de opleiding.
6. Student heeft aantoonbare taalvaardigheid (certificaat, schriftelijke en mondelinge
presentatie) van de taal van de doelgroep en collega’s met wie de student tijdens de stage of
het afstudeerproject zal werken.
7. Student heeft inhoudelijke en organisatorische zaken rond stage of afstudeerproject en de
immateriële en materiële zaken rond het verblijf in het buitenland voldoende geregeld.
8. Student kan vanuit de praktijkinstelling in het buitenland digitaal communiceren met de
studieloopbaanbegeleider, de praktijk-/stagedocent of afstudeerbegeleider en met de
eventuele studiegroep.
2.4 Voorwaarden instelling, begeleiding en supervisie in het buitenland
De stage /(afstudeer)opdrachten, praktijkinstelling, begeleiding en (indien van toepassing)
supervisie in het buitenland dienen te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor stages/
(afstudeer)projecten in Nederland, zoals omschreven in de studie-, praktijk-, supervisie- en
afstudeergidsen van de opleiding.
De opleidingen hechten grote waarde aan de bewaking van de kwaliteit van buitenlandse
stages /(afstudeer)projecten. Stage- en projectaanvragen voor buitenlandse stages/
(afstudeer)projecten worden met extra aandacht gescreend door de opleiding
(praktijkcoördinator en/of contactdocent internationalisering). Toestemming wordt alleen
verleend als de buitenlandse praktijkplaats en het stage- of (afstudeer)projectwerkplan van de
student voldoen aan alle eisen die regulier gesteld worden aan stageplaatsen en aan stage- of
(afstudeer)projectwerkplannen.
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2.5 ISW netwerk in het buitenland
Voor het regelen van stageplaatsen, afstudeerprojecten, praktijkbegeleiding en supervisie heeft
HU ISW contacten met onderwijsinstellingen en met praktijkinstellingen in een aantal landen in
Europa en daarbuiten. Om onderwijsinhoudelijke, organisatorische en financiële redenen
verdient het de voorkeur om gebruik te maken van deze contacten van ISW. Via deze contacten
is het soms mogelijk om naast een stage of afstudeerproject ook andere onderwijsactiviteiten te
doen in het buitenland.
Let op: maak je gebruik van onbekende netwerken /organisaties /contactpersonen in het
buitenland, dan is er meer risico dat de stage- of projectaanvragen niet kunnen worden
goedgekeurd door de opleiding!
2.6 Extra investeringen: tijd en kosten
Studenten die een buitenlandse stage /afstudeerproject willen doen en het IST willen volgen,
dienen er rekening mee te houden dat de voorbereiding (bijvoorbeeld taalstudie in eigen tijd),
uitvoering en afronding van een stage of afstudeerproject in het buitenland extra tijdsinvestering
met zich meebrengt. Binnen de bekostigingssystematiek van HU /ISW en het
studiefinancieringssysteem wordt geen rekening gehouden met studievertraging vanwege
studie en praktijk in het buitenland.
Studenten dienen ook rekening te houden met extra kosten, o.a. voor de reis, visa /
verblijfsvergunningen en aanvullende verzekeringen. De student is zelf verantwoordelijk voor
deze kosten. Beurzen zijn slechts beperkt beschikbaar en zijn er vooral voor buitenlandse
studieperiodes binnen Europa. Voor meer informatie over beurzen zie
www.gointernational.hu.nl.
2.7 Praktische informatie over studie in het buitenland
Voor meer informatie:
- Go international: www.gointernational.hu.nl
- NUFFIC: informatie over stage en studie in het buitenland:
www.wilweg.nl en www.nuffic.nl
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3: Internationaal Studie Traject (IST)
3.1 Wat is IST
Het IST is een module voor studenten in de hoofdfase, gericht op de voorbereiding van een
beroepsvormende stage, een project ter invulling van de vrije profilering en /of een
afstudeerproject in het buitenland. Het IST is een onderdeel van het Keuzeprogramma voor
SPH, MWD en CT. Voor CMV valt IST onder CMV-lab jaar 2.
De IST-module wordt in het studiejaar 2017-2018 in twee semesters en in Amersfoort en
Utrecht aangeboden:
- Semester 1: alleen in Utrecht. Deze IST-module is uitsluitend voor ISW studenten van 3e en
4e jaar (Amersfoort en Utrecht) die in periode C en D van studiejaar 2017-2018 naar het
buitenland willen voor stage of afstudeerproject.
- Semester 2: in Amersfoort en in Utrecht, voor studenten van 2e en of 3e jaar die in studiejaar
2018-2019 naar het buitenland willen voor stage of (afstudeer)project. In Amersfoort wordt
deze IST-module aangeboden voor CT. In Utrecht wordt deze IST-module aangeboden in
aparte groepen voor CMV, MWD en SPH.
3.2 Planning IST-module en buitenlandse stage- /(afstudeer)project
In onderstaand overzicht staat aangegeven in welk studiejaar en in welk semester van de
hoofdfase de IST-module, de buitenlandse stage en het afstudeerproject in het buitenland
plaatsvinden. Gedetailleerde informatie vind je in de studiehandleidingen voor stage /praktijk en
afstuderen van de specifieke opleidingen.
Studiejaar
2

Periode A en B
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(Indien nog niet gedaan) volg ISTmodule als je in jaar 3 in Periode C/D
op buitenland stage wil gaan

Periode C en D
Volg IST-module als je in jaar 3 in
Periode C/D op buitenland stage wilt
gaan
Volg IST-module als je in jaar 4 Periode
A/B je vrije profilering internationaal in wilt
vullen
Volg IST-module als je in jaar 4 in
Periode C/D je afstuderen internationaal
in wilt vullen
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(Indien nog niet gedaan) volg
IST-module als je in jaar 4 in Periode
C/D je afstuderen internationaal in wilt
vullen
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3.3 Procedure en stappenplan voor IST en stage of afstudeerproject in het buitenland
Studenten dienen de volgende stappen te zetten om een stage of afstudeerproject in het
buitenland te kunnen realiseren:
1. Student informeert zich: IST-brochure, IST-voorlichtingsbijeenkomst voor propedeuse
studenten (periode D) of in jaar 2 of 3 (september).
2. Student schrijft zich in voor het IST: Keuzeprogramma via Osiris voor CT /SPH /MWD
studenten en als invulling van CMV lab jaar 2 voor CMV studenten en rond het met een
voldoende af.
3. Student meldt zich aan voor een buitenlandse stage of afstudeerproject bij de
contactdocent internationalisering van de eigen opleiding.
4. Student kan bij het Praktijkbureau eventuele stage adressen of adressen voor
afstudeeropdrachten verkrijgen.
5. Student vult via de teamsite van het Praktijkbureau het formulier verzoek goedkeuring
stageplaats /afstudeerproject aanvraag in, met een concept stagewerkplan of
afstudeerprojectwerkplan. Deadline: uiterlijk 3 maanden voor beoogd vertrek naar het
buitenland.
6. De contactdocent internationalisering van de opleiding gaat akkoord met het verzoek
goedkeuring stage /projectaanvraag als voldaan is aan alle criteria voor de aanvraag.
De contactdocent internationalisering retourneert het ondertekende Formulier goedkeuring
stage- /projectaanvraag aan het Praktijkbureau.
7. Student ontvangt van het Praktijkbureau na goedkeuring van de aanvraag een
bevestigingsmail van goedkeuring. Als bijlage is de Praktijkovereenkomst bijgevoegd.
Student dient deze digitaal in te vullen en door te mailen naar de praktijkorganisatie in het
buitenland ter ondertekening. Tevens ontvangt student het Emergency formulier als
bijlage.
8. Student ondertekent de overeenkomst, laat deze ook door de praktijkinstelling in het
buitenland ondertekenen, uiterlijk 2 weken voor vertrek.
9. Student levert het ondertekende exemplaar in bij het Praktijkbureau. Het praktijkbureau
zorgt ervoor dat de praktijkovereenkomst ondertekend wordt door de betreffende
coördinator van de opleiding. Student ontvangt via de mail de getekende
praktijkovereenkomst retour.
10. Student levert voor vertrek het Emergency formulier in bij het Praktijkbureau of verstuurt het
formulier per e-mail. Het Praktijkbureau bewaart dit formulier en geeft een kopie aan
desbetreffende contactdocent internationalisering.
11. Student maakt schriftelijke afspraken met de opleiding (contactdocent internationalisering
en SLB /leerteam begeleider of afstudeercoach) over de inhoudelijke en organisatorische
aspecten van stage- /afstudeerproject, en de wijze waarop student zal voldoen aan de
onderwijsopdrachten en toetsen tijdens zijn verblijf in het buitenland.
12. Student bewijst op grond van Osiris overzicht en andere schriftelijke documenten aan de
studieloopbaanbegeleider of afstudeerbegeleider van de opleiding dat hij voldoet aan de
criteria voor stage of afstudeerproject in het buitenland.
13. Student regelt de materiële en immateriële zaken i.v.m. reis naar en verblijf in het
buitenland en levert de schriftelijke bewijzen van de regelingen aan de contactdocent
internationalisering van de opleiding.
14. Student ontvangt een schriftelijk akkoord van de contactdocent internationalisering en
SLB /leerteam begeleider of afstudeercoach van de opleiding om voor stage of
afstudeerproject naar het buitenland te vertrekken.
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4. Contactpersonen Internationalisering ISW
Voor inhoudelijke vragen over stage en afstudeerproject in het buitenland neem contact op met:
-

Contactdocenten internationalisering Propedeuse:
o Marco van Stralen, Marco.vanStralen@hu.nl
o Gerian Alofs, Gerian.Alofs@hu.nl
Contactdocent internationalisering CT: Marc Willemsen, Marc.Willemsen@hu.nl
Contactdocent internationalisering MWD: Corrie Verstoep, Corrie.Verstoep@hu.nl
Contactdocent internationalisering CMV: Jolanda Berends, Jolanda.Berends@hu.nl
Contactdocenten internationalisering SPH:
o Jens-Daniel Berlinicke, Jens-daniel.Berlinicke@hu.nl
o Jon Leopold, Jon.Leopold@hu.nl
Praktijkbureau ISW, praktijkbureauiswutrecht@hu.nl

Coördinator Internationalisering ISW:
Jolanda Berends: Jolanda.Berends@hu.nl of international.socialwork@hu.nl
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