
 

 

 
 
 
 
 

Studiehandleiding 
 
 
 
Internationalisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogeschool Utrecht Amersfoort 
Ecologische Pedagogiek 
Bachelor Voltijd 
2018-2019 



1 

 

Inhoudsopgave 
 
1. Inleiding       p. 2 
 
2. Stage derde jaar      p. 3 
 
3. Vrije Profilering      p. 6 
     3.1 Studeren in het buitenland    p. 6 
     3.2 Zelf een pakket samen stellen   p. 8 
 
4. Afstuderen       p. 10 
 
5. Bijlagen       p. 12 
5.1 Handige adressen     p. 12 
5.2 Checklists       p. 13 
5.3. Formulier achterblijvers     p. 14 
5.4 Honours – Internationaal perspectief   p. 15 
 
 



2 

 

1. Inleiding 
 
Binnen de Voltijd Bachelor Ecologische Pedagogiek zijn er verschillende mogelijkheden om 
een deel van je studietraject in het buitenland uit te voeren. Een buitenlandervaring kan een 
mooie aanvulling zijn op zowel je studie als je persoonlijke ontwikkeling. Je doet veel nieuwe 
ervaringen op, leert andere culturen en nieuwe mensen kennen, verbetert je talenkennis en 
wordt zelfstandiger (WilWeg, 2013). Voor veel studenten die naar het buitenland zijn 
geweest was het een groot avontuur en een ontzettend leerzame ervaring. 

 
Binnen deze studie zijn er drie momenten waarop je naar het buitenland kan. Je kunt de 
eerste helft van je derdejaars stage in het buitenland doen, je kunt je Vrije Profilering 
vormgeven in het buitenland (bijvoorbeeld in de vorm van een Minor), of je kunt in het kader 
van je afstuderen naar het buitenland.   
 
Een belangrijke partij binnen de HU wanneer het gaat over Internationalisering is het 
International Office. Bij het International Office kun je onder andere informatie vinden over 
studie en stage in het buitenland, beurzen die je kunt aanvragen, verzekeringen et cetera. 
Het is dus in elk geval aan te raden om de website van het International Office 
(https://husite.nl/gointernational/) goed te bekijken. Elke student die naar het buitenland gaat, 
dient bekend te zijn bij het International Office. Meer uitleg hierover vind je verderop in deze 
handleiding. 
 
Wanneer je een deel van je studietraject in het buitenland wilt doen, verwachten wij veel 
initiatief en inzet van jou als student. Deze studiehandleiding is bedoeld om je hierin op weg 
te helpen.  
  

https://husite.nl/gointernational/
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2. Stage derde jaar  
 
Eén van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, is tijdens je derdejaars stage. In 
het derde jaar van de opleiding Pedagogiek loop je 1120 uur stage. Dit staat gelijk aan 40 
EC’s. Je mag de eerste helft van je derdejaars stage in het buitenland lopen. Dit staat gelijk 
aan 20 EC’s (en 560 uur). Bij de meeste studenten zal dit zijn in periode A&B van het derde 
studiejaar.1 
 
Heb je interesse om in je derde jaar voor de eerste helft van je stage naar het buitenland te 
gaan, dan dien je in het tweede jaar alle vijf de studiepunten voor Vrije Ruimte in te vullen 
met de voorbereiding op je buitenlandverblijf. Je doet dit door middel van het volgen van het 
Internationaal Studie Traject (IST). Dit zijn verschillende bijeenkomsten op de HUA die je 
voorbereiden op jouw stage in het buitenland. Het IST zal plaatsvinden in Periode C, op 
woensdagavond. Hierover word je verder geïnformeerd tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 
in Periode A. 
 
Om in het derde jaar stage te kunnen lopen in het buitenland is het volgen van het 
Internationaal Studie Traject verplicht. 
 
De procedure voor het zoeken van een stage in het buitenland is niet veel anders dan het 
zoeken van een stage in Nederland. Je bedenkt eerst zelf goed wat je wilt: met welke 
doelgroep wil ik werken? Welk werkveld spreekt me aan? Wat wil ik leren? Hierbij kunnen de 
bijeenkomsten van het Internationaal Studie Traject je helpen. Begin op tijd met het 
nadenken over je derdejaars stage, zodat je ruim de tijd hebt om alles voor te bereiden. 
Bespreek je ideeën en mogelijkheden in je leerteam en met je coach. 
 
Vervolgens is het aan jou om op zoek te gaan naar een stageinstelling waar jij stage zou 
willen lopen. Kijk voor ideeën eens op de website van International Office 
(https://husite.nl/gointernational/) of zoek op Internet naar instellingen die je aanspreken.  
 
Indien je concrete ideeën hebt, neem je contact op met de coördinator Internationalisering 
van de opleiding. Dit kan ook tijdens het Internationaal Studie Traject. Voor de opleiding 
Voltijd Bachelor Pedagogiek is dit Anke Hamers (anke.hamers@hu.nl), tevens één van de 
docenten van het IST. Samen met haar bespreek je de opties die je hebt gevonden. De 
coördinator Internationalisering moet goedkeuring geven voor het land en de instelling waar 
je stage zou willen lopen. Hierbij wordt onder andere gelet op de veiligheid in het betreffende 
gebied en of de stageinstelling kan helpen bij het vinden van huisvesting. Verder wordt er 
gevraagd naar jouw motivatie om in dit land en bij deze instelling stage te gaan lopen.  
Wees zelf altijd uiterst kritisch op je stageplek. 
 
De coördinator Internationalisering gaat niet inhoudelijk over de goedkeuring van je stage. 
Hiervoor dien je – net als bij een stage in Nederland – goedkeuring aan te vragen bij het 
Praktijkbureau via OnStage. Zie hiervoor de stagehandleiding voor stage in het derde jaar. 
Deze is te vinden op SharePoint. Tijdens je derdejaars stage dien je aan alle zes de 
beroepstaken te werken. 
 
Indien je ook goedkeuring hebt ontvangen van het Praktijkbureau, kun je je 
praktijkovereenkomst invullen. Let erop dat je bij de praktijkovereenkomst het ‘Formulier 
Achterblijvers’ invult en dit ook via OnStage inlevert bij het Praktijkbureau. Dit formulier is te 
vinden in bijlage 3. 

                                                 
1 Daarnaast heb je de mogelijkheid om je studietraject te wijzigen, indien je in Periode C&D graag 
naar het buitenland wilt. Omdat het alleen mogelijk is de eerste helft van je derdejaars stage in het 
buitenland te doen, dien je in dat geval in Periode A&B van het derde jaar je Vrije Profilering of Minor 
te doen. 

https://husite.nl/gointernational/
mailto:anke.hamers@hu.nl
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De verdere voorbereidingen voor je reis en verblijf kunnen nu van start gaan. Maak hierbij 
gebruik van de kennis en expertise van het International Office en doorloop de checklist 
‘Internship Abroad’ (bijlage 2). Met je vragen kun je terecht bij de bijeenkomsten van het 
Internationaal Studie Traject (IST). 
 
Als laatste stap voor het rondmaken van je stage, schrijf je je in bij het International Office via 
de website, zodat ook zij op de hoogte zijn van jouw verblijf in het buitenland. 
(https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-
items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx)  
 
 
De procedure in het kort 
 

 Bespreek je ideeën voor je buitenland stage in leerteam 

 Neem deel aan het Internationaal Studie Traject ter invulling van je Vrije Ruimte 

 Begin op tijd met het zoeken naar mogelijke stageinstellingen en leg hier contact mee 

 Neem contact op met de coördinator Internationalisering 

 Vraag goedkeuring bij het Praktijkbureau 

 Doorloop de checklist ‘Internship Abroad’ (bijlage 2) 

 Vul je praktijkovereenkomst en het Formulier Achterblijvers in 

 Meld je aan bij het International Office 
 
 
Contact met leerteamcoach 
 
Wanneer je in het derde jaar het eerste deel van je stage in het buitenland loopt, word je 
ingedeeld in een derdejaars leerteam. De begeleiding vanuit de opleiding ziet er als volgt uit: 
 

1. Het eerste contact vindt plaats op de opleiding. Coach en student maken kennis met 
elkaar en spreken de stagedoelen en de persoonlijke leerdoelen van de student door. 
Er worden praktische afspraken gemaakt en data voor inleveren stagewerkplan, 
tussenevaluatie- en middenevaluatieverslag stage worden vastgelegd. Student en 
docent wisselen skype adressen en telefoonnummers uit. Ook de overige opdrachten 
uit het derde jaar komen ter sprake en student geeft aan of en aan welke opdrachten 
gewerkt gaat worden. Afspraken over begeleiding van opdrachten worden gemaakt 
en vastgelegd. 
 

2. Na de eerste week van aankomst op de stageplaats vindt een telefonisch 
gesprek/skype gesprek met de student en mogelijk de praktijkbegeleider plaats. 
 

3. Student en coach houden via telefoon of skype een tussenevaluatie gesprek. Het 
middenevaluatieformulier stage kan hiervoor als leidraad dienen. 
 

4. Student stuurt coach het middenevaluatieverslag en sluit stage af. 
 

5. Bij terugkomst in Nederland vindt het middenevaluatiegesprek plaats tussen coach 
en student. 
 

6. De student mailt de coach om de week een reflectieverslag waarin duidelijk wordt wat 
de voortgang van stage, stagedoelen en persoonlijke leerdoelen is en reflecteert 
hierop. 

 
 

https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx
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Tweede helft van je derdejaars stage 
 
Vanaf C1 zul je deelnemen aan een regulier derdejaars leerteam. Het is de bedoeling dat je 
voor B11 weer terug bent in Nederland. In B11 zal er een ‘Welkom terug’-bijeenkomst 
worden georganiseerd, waarbij je aanwezig dient te zijn. 
 
Bij terugkomst in Nederland begin je aan de tweede helft van je derdejaars stage. Wij raden 
je dringend aan om al voor vertrek een stageplek te regelen voor de tweede helft van je 
stage. Ook voor de tweede helft van je stage dien je goedkeuring aan te vragen bij het 
Praktijkbureau in OnStage. 
 
Het is eventueel ook mogelijk om in Periode C&D verder te gaan met een minor in Nederland 
en de tweede helft van je stage door te schuiven naar Periode A&B van het vierde leerjaar. 
Kijk voor de mogelijkheden hiervoor op de SharePoint site van de Minors: 
https://husite.nl/minors/  
In dat geval kom je na terugkomst niet in een derdejaars leerteam, maar vervolg je je studie 
op een andere plek. In het volgende studiejaar kom je dan in een nieuw derdejaars leerteam 
voor de tweede helft van je derdejaars stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://husite.nl/minors/
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3. Vrije Profilering 
 
Ook tijdens het vierde jaar van de opleiding kun je naar het buitenland. In het vierde jaar van 
de opleiding bestaat er voor 30 EC’s een zogenaamde Vrije Profilering. Tijdens deze twee 
periodes (voor de meeste studenten zal dit periode A&B van het vierde jaar zijn) kun je 
bijvoorbeeld een minor volgen op de HU, een minor volgen aan een andere 
onderwijsinstelling in Nederland, vakken volgen aan een onderwijsinstelling in het buitenland, 
of zelf een pakket samenstellen. 
 
Heb je interesse om in je vierde jaar voor je Vrije Profilering naar het buitenland te gaan, dan 
dien je je in het derde jaar voor te bereiden op je buitenlandverblijf. Je doet dit door middel 
van het volgen van het Internationaal Studie Traject (IST). Dit zijn verschillende 
bijeenkomsten op de HUA die je voorbereiden op jouw verblijf in het buitenland. Het IST zal 
plaatsvinden in Periode C, op woensdagavond. Hierover word je verder geïnformeerd tijdens 
de voorlichtingsbijeenkomst in Periode A. 
 
Om in het vierde jaar je Vrije Profilering in te vullen in het buitenland is het volgen van het 
Internationaal Studie Traject verplicht. 
 
 
3.1 Studeren in het buiteland 
 
Indien je voor je Vrije Profilering vakken wilt volgen aan een buitenlandse onderwijsinstelling, 
dien je in eerste instantie voor jezelf na te gaan: Wat wil ik gaan doen? Wat kan ik gaan 
doen? Waarom wil ik dat doen? De antwoorden op deze vragen motiveer je in je derdejaars 
leerverslag voor de eindevaluatie van leerteam. Bespreek je ideeën en mogelijkheden in je 
leerteam en met je coach. Ook word je hiermee geholpen tijdens de bijeenkomsten van het 
Internationaal Studie Traject. 

 
Vervolgens bekijk je de website van International Office (https://askhu.sharepoint.hu.nl/case-
items/Paginas/Study-abroad.aspx). Zij hebben contacten met onderwijsinstellingen in het 
buitenland. Je maakt je keuze voor een onderwijsinstelling op basis van de vakken die je 
kunt volgen, wat jij wilt leren, welk land je aanspreekt et cetera. Je dient aan te kunnen tonen 
dat de vakken die je gaat volgen voor jou van meerwaarde zijn als toekomstig pedagoog.  
 
Indien je concrete ideeën hebt, neem je contact op met de coördinator Internationalisering 
van de opleiding. Dit kan ook tijdens het Internationaal Studie Traject. Voor de opleiding 
Voltijd Bachelor Pedagogiek is dit Anke Hamers (anke.hamers@hu.nl), tevens één van de 
docenten van het IST. Samen met haar bespreek je de opties die je hebt gevonden. Zij zal 
onder andere vragen naar jouw motivatie om in dit land en bij deze instelling te gaan 
studeren.  
 
Via Osiris meld je je vervolgens aan om geplaatst te worden. Dit kan vanaf 1 december 
2018. Let op: Hiervoor is een deadline. Deze deadline is 1 februari 2019. Zorg dus dat je 
ruim voor deze deadline contact hebt opgenomen met de coördinator Internationalisering. Na 
enkele weken (meestal rond april) hoor je waar je geplaatst bent. 
 
Nadat je je hebt aangemeld bij International Office, vraag je toestemming bij de 
Examencommissie via een Profileringsplan (examencommissie.pedagogiek@hu.nl). Hier 
motiveer je de keuze voor de vakken die je wilt volgen en de onderwijsinstelling.  
De deadline voor deze aanvraag is 1 juni 2019.  
 
 
 

https://askhu.sharepoint.hu.nl/case-items/Paginas/Study-abroad.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/case-items/Paginas/Study-abroad.aspx
mailto:anke.hamers@hu.nl
mailto:examencommissie.pedagogiek@hu.nl
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De verdere voorbereidingen voor je reis en verblijf kunnen nu van start gaan. Maak hierbij 
gebruik van de kennis en expertise van het International Office en doorloop de checklist 
‘Study Abroad’ (bijlage 2). Zorg ook dat je het Formulier Achterblijvers invult en dit via 
OnStage inlevert bij het Praktijkbureau. Dit formulier is te vinden in bijlage 3. 
 
Tot slot meld je je aan bij het International Office via de website, zodat ook zij op de hoogte 
zijn van jouw verblijf in het buitenland (https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-
items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx).  
 
De procedure in het kort 

 

 Bespreek je ideeën voor je Study Abroad in leerteam 

 Oriënteer je op de onderwijsinstellingen via de site van International Office 

 Neem contact op met de coördinator Internationalisering 

 Schrijf je in via Osiris 

 Neem deel aan het Internationaal Studie Traject  

 Vraag goedkeuring bij de Examencommissie 

 Doorloop de checklist ‘Study Abroad’ (bijlage 2) 

 Vul het Formulier Achterblijvers in 

 Meld je aan bij het International Office 
 
 
Afstudeertraject 
 
Vanaf C1 zul je deelnemen aan een regulier vierdejaars leerteam. Het is de bedoeling dat je 
voor B11 weer terug bent in Nederland. In B11 zal er een ‘Welkom terug’-bijeenkomst 
worden georganiseerd, waarbij je aanwezig dient te zijn. 
 
Bij terugkomst in Nederland begin je aan het afstudeertraject. Het is raadzaam om al voor 
vertrek een afstudeeropdracht te regelen zodat je in Periode C met je afstudeertraject kunt 
starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx
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3.2 Zelf een pakket samenstellen 
 
Binnen de Vrije Profilering heb je ook de mogelijkheid om zelf een pakket samen te stellen. 
Op deze manier kun je optimaal werken aan de leerdoelen en/of studieonderdelen die voor 
jou het meest interessant zijn. Indien je binnen de Vrije Profilering naar het buitenland wilt 
dien je in eerste instantie voor jezelf na te gaan: Wat wil ik gaan doen? Wat kan ik gaan 
doen? Waarom wil ik dat doen? De antwoorden op deze vragen motiveer je in je derdejaars 
leerverslag voor de eindevaluatie van leerteam. Bespreek je ideeën en mogelijkheden in je 
leerteam en met je coach.  
 
Heb je interesse om in je vierde jaar voor je Vrije Profilering naar het buitenland te gaan, dan 
dien je je in het derde jaar voor te bereiden op je buitenlandverblijf. Je doet dit door middel 
van het volgen van het Internationaal Studie Traject (IST). Dit zijn verschillende 
bijeenkomsten op de HUA die je voorbereiden op jouw verblijf in het buitenland. Het IST zal 
plaatsvinden in Periode C, op woensdagavond. Hierover word je verder geïnformeerd tijdens 
de voorlichtingsbijeenkomst in Periode A. 
 
Om in het vierde jaar je Vrije Profilering in te vullen in het buitenland is het volgen van het 
Internationaal Studie Traject verplicht. 
 
Vervolgens ga je zelf op zoek naar mogelijke studieonderdelen die je wilt doen t.w.v. 30 EC’s 
(staat gelijk aan 840 uur). Je kunt hierbij denken aan projecten, het volgen van vakken, het 
doen van onderzoek, of een combinatie daarvan. De eis die hieraan verbonden is, is dat dit 
pakket op HBO-niveau dient te zijn en dat er weinig tot geen overlap is met de vakken en 
stages die je de afgelopen jaren hebt gevolgd. Je stelt als student dus je eigen programma 
samen. Verder dien je als student te zorgen voor twee beoordelend docenten, verbonden 
aan een HBO-opleiding, die jouw Vrije Profilering uiteindelijk gaat beoordelen. Tijdens de 
bijeenkomsten van het Internationaal Studie Traject kun je hierbij geholpen worden. 
 
Indien je concrete ideeën hebt, neem je contact op met de coördinator Internationalisering 
van de opleiding. Dit kan ook tijdens het Internationaal Studie Traject. Voor de opleiding 
Voltijd Bachelor Pedagogiek is dit Anke Hamers (anke.hamers@hu.nl), tevens één van de 
docenten van het IST. Samen met haar bespreek je de opties die je hebt gevonden. Zij zal 
onder andere vragen naar jouw motivatie omtrent de keuzes die je hebt gemaakt voor het 
programma dat je gaat doorlopen en het land dat je hebt gekozen. De coördinator 
Internationalisering moet goedkeuring geven voor het land en de instelling waar je naartoe 
wilt gaan. Hierbij wordt onder andere gelet op de veiligheid in het betreffende gebied en of de 
instelling je kan helpen bij het vinden van huisvesting. 
 
Voor inhoudelijke toestemming vraag je vervolgens toestemming bij de Examencommissie 
via een Profileringsplan (examencommissie.pedagogiek@hu.nl). Hier motiveer je de keuze 
voor het programma dat je wilt doorlopen. De deadline voor deze aanvraag is 1 juni 2019 
 
Tot slot meld je je aan bij het International Office via de website, zodat ook zij op de hoogte 
zijn van jouw verblijf in het buitenland (https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-
items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx).  
 
De verdere voorbereidingen voor je reis en verblijf kunnen nu van start gaan. Maak hierbij 
gebruik van de kennis en expertise van het International Office en doorloop de checklist 
‘Study Abroad’ en/of ‘Internship Abroad’ (bijlage 2). Zorg ook dat je het Formulier 
Achterblijvers invult en dit zowel op papier als digitaal inlevert bij het Praktijkbureau. Dit 
formulier is te vinden in bijlage 3. 

mailto:anke.hamers@hu.nl
mailto:examencommissie.pedagogiek@hu.nl
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx
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De procedure in het kort 

 

 Bespreek je ideeën voor je Vrije Profilering in leerteam 

 Neem deel aan het Internationaal Studie Traject  

 Oriënteer je op de mogelijkheden en stel zelf een programma samen 

 Zoek twee beoordelend docenten op HBO niveau 

 Neem contact op met de coördinator Internationalisering 

 Vraag goedkeuring bij de Examencommissie 

 Meld je aan bij International Office 

 Doorloop de checklist ‘Study Abroad’ en/of ‘Internship Abroad’ (bijlage 2) 

 Vul het Formulier Achterblijvers in 
 

 
Afstudeertraject 
 
Vanaf C1 zul je deelnemen aan een regulier vierdejaars leerteam. Het is de bedoeling dat je 
voor B11 weer terug bent in Nederland. In B11 zal er een ‘Welkom terug’-bijeenkomst 
worden georganiseerd, waarbij je aanwezig dient te zijn. 
 
Bij terugkomst in Nederland begin je aan het afstudeertraject. Het is raadzaam om al voor 
vertrek een afstudeeropdracht te regelen zodat je in Periode C met je afstudeertraject kunt 
starten.  
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4. Afstuderen 
 
Ook tijdens je afstuderen heb je mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Je 
afstudeeropdracht mag namelijk ook in het buitenland verworven en uitgevoerd worden. De 
criteria voor de afstudeeropdracht in het buitenland zijn dezelfde als de criteria voor de 
afstudeeropdrachten in Nederland. Zie hiervoor de studiehandleiding Bachelorproef, die te 
vinden is op SharePoint. 

Er zijn wel een aantal extra zaken van belang om het afstudeertraject in het buitenland goed 
te laten verlopen. 

Allereerst dien je je in het derde jaar al voor te bereiden door middel van het volgen van het 
Internationaal Studie Traject (IST). Dit zijn verschillende bijeenkomsten op de HUA die je 
voorbereiden op jouw verblijf in het buitenland. Het IST zal plaatsvinden in Periode C, op 
woensdagavond. Hierover word je verder geïnformeerd tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 
in Periode A. 
 
Om in het vierde jaar af te kunnen studeren in het buitenland is het volgen van het 
Internationaal Studie Traject verplicht. 
 

Daarnaast dien je ruim op tijd te beginnen met het regelen van een afstudeerplek en een 
afstudeeropdracht in het buitenland. Hier kunnen de bijeenkomsten van het Internationaal 
Studie Traject je bij helpen. Je kunt met je internationale plannen terecht bij de coördinator 
Internationalisering, Anke Hamers (anke.hamers@hu.nl). Samen met haar bespreek je de 
opties die je hebt gevonden. De coördinator Internationalisering moet goedkeuring geven 
voor het land en de instelling waar je zou willen afstuderen. Hierbij wordt onder andere gelet 
op de veiligheid in het betreffende gebied en of de instelling je kan helpen bij het vinden van 
huisvesting. Wees zelf altijd uiterst kritisch op je afstudeerplek. 

Inhoudelijke vragen op het gebied van je afstudeeropdracht kun je stellen aan de 
afstudeercommissie (Lisette van der Poel – lisette.vanderpoel@hu.nl en Loes Houweling – 
loes.houweling@hu.nl). 

Wanneer je afstudeerplek is goedgekeurd door de coördinator Internationalisering, kun je 
beginnen aan je afstudeervoorstel. Dit voorstel wordt door de afstudeercommissie bekeken. 
Je geeft hierin op hoofdlijnen aan wat je van plan bent om te gaan doen. Je levert dit in op 
OnStage. De afstudeercommissie bekijkt of je voorstel pedagogische van aard is en of je 
voorstel tot een haalbaar resultaat kan leiden. Na dit akkoord zorg je dat de 
afstudeerovereenkomst ondertekend wordt en deze zet je in OnStage. Daarna kun je aan de 
slag met je startproduct. 

Voordat je kunt vertrekken naar het buitenland moet je startproduct met een GO zijn 
beoordeeld. Als je zoveel mogelijk tijd wilt hebben in het buitenland, dan is het aan te raden 
om al zo ver mogelijk te zijn met je startproduct op het moment dat de coaching van het 
afstudeertraject start. Je kunt je startproduct dan snel inleveren na de start van de coaching. 
Het kan zijn dat je een NO GO krijgt en je stuk moet herzien. Eerder vertrekken dan C4 zou 
te risicovol zijn en wordt daarom afgeraden. 

Om je startproduct al vroeg in het afstudeertraject te kunnen inleveren, is het belangrijk om je 
niet alleen organisatorisch goed voor te bereiden, maar ook om je inhoudelijk goed voor te 
bereiden. Lees over het onderwerp van je afstudeeropdracht, oriënteer je op de context 
waarin je je afstudeeropdracht zult uitvoeren, lees over onderzoek doen, beleid maken of 
een product ontwikkelen. Maak aantekeningen en ga schrijven aan je startproduct  

Je hebt maximaal drie maanden de tijd om je werk in het buitenland te doen, van eind 
februari tot eind mei. Je hebt dan nog een paar weken in juni om je eindproduct en het 
leerteam af te ronden.  

 

mailto:anke.hamers@hu.nl
mailto:lisette.vanderpoel@hu.nl
mailto:loes.houweling@hu.nl
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Een voorwaarde is dat je in het buitenland wordt begeleid door iemand die een HBO of WO 
werk- en denkniveau heeft en dat deze of een andere persoon als aanspreekpunt kan dienen 
voor wanneer je vragen of problemen hebt met betrekking tot je verblijf in het buitenland. 
Deze begeleider moet dus bereid zijn om op regelmatige basis contact te hebben met jou. 
De begeleiding van je leerteamcoach van de Hogeschool Utrecht, zal tijdens je verblijf 
plaatsvinden via mail en Skype.  

Wanneer je een afstudeerplaats hebt gevonden, dien je de afstudeerovereenkomst in te 
vullen. Let erop dat je bij deze afstudeerovereenkomst het ‘Formulier Achterblijvers’ invult en 
deze upload in OnStage. Dit formulier is te vinden in bijlage 3. 
 
De verdere voorbereidingen voor je reis en verblijf kunnen nu van start gaan. Maak hierbij 
gebruik van de kennis en expertise van het International Office en doorloop de checklist 
‘Internship/graduation Abroad’ (bijlage 2). 
 
Tot slot meld je je aan bij het International Office via de website, zodat ook zij op de hoogte 
zijn van jouw verblijf in het buitenland (https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-
items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx).  
 
 
De procedure in het kort 

 

 Neem deel aan het Internationaal Studie Traject  

 Ga op zoek naar mogelijkheden voor een afstudeerplaats 

 Neem contact op met de coördinator Internationalisering 

 Dien je afstudeervoorstel in via OnStage 

 Vul de Afstudeerovereenkomst in 

 Zorg dat je een GO hebt voor je startproduct 

 Doorloop de checklist ‘Internship/graduation Abroad’ (bijlage 2) 

 Vul het Formulier Achterblijvers in 

 Meld je aan bij International Office 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registration%20and%20free%20insurance.aspx
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5. Bijlagen 

 
Bijlage 1. Handige adressen 
 
Coördinator Internationalisering – Anke Hamers (anke.hamers@hu.nl) 
Praktijkbureau – praktijkbureauIEP@hu.nl 
Examencommissie – examencommissie.pedagogiek@hu.nl  
 
Website Internationalisering Pedagogiek: 
https://husite.nl/gointernational/instituut-voor-ecologische-pedagogiek/  
 
Website International Office: 
https://husite.nl/gointernational/  
 
WilWeg – www.wilweg.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anke.hamers@hu.nl
mailto:praktijkbureauIEP@hu.nl
mailto:examencommissie.pedagogiek@hu.nl
https://husite.nl/gointernational/instituut-voor-ecologische-pedagogiek/
https://husite.nl/gointernational/
http://www.wilweg.nl/
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Bijlage 2. Checklists 
 
 

 
Checklist Orientation 
https://askhu.sharepoint.hu.nl/Lists/Bijlagen/Checklist%20orientation%20going%20abroad.pd
f  
Checklist Internship/graduation Abroad 
https://askhu.sharepoint.hu.nl/Lists/Bijlagen/Checklist%20internship%20abroad.pdf  
 
Checklist Study Abroad 
https://askhu.sharepoint.hu.nl/Lists/Bijlagen/Study%20abroad%20checklist.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://askhu.sharepoint.hu.nl/Lists/Bijlagen/Checklist%20orientation%20going%20abroad.pdf
https://askhu.sharepoint.hu.nl/Lists/Bijlagen/Checklist%20orientation%20going%20abroad.pdf
https://askhu.sharepoint.hu.nl/Lists/Bijlagen/Checklist%20internship%20abroad.pdf
https://askhu.sharepoint.hu.nl/Lists/Bijlagen/Study%20abroad%20checklist.pdf
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Bijlage 3. Formulier achterblijvers 
 
Formulier gegevens achterblijvers 
Instituut Ecologische Pedagogiek – Bachelor Voltijd 
 
Dit formulier is bedoeld voor studenten die tijdens hun studie naar het buitenland gaan voor 
stage, het volgen van een minor, Vrije Profilering of afstuderen. 
Vul dit formulier zo compleet mogelijk in en lever het in via OnStage 
 
 
 
Naam: 
Studentnummer: 
Telefoonnummer student: 
 
Naam leerteamcoach: 
Telefoonnummer leerteamcoach: 
(Indien van toepassing) 
 
 
Ik ga naar::…………………………………………………………………………………………………………. 
(Stad, Land) 
 
Naam van de stichting/organisatie waar ik heen ga: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ik zal vliegen van:…………………………………………. naar:…………………………………………….... 
                            (Vluchthaven vertrek)                (Vluchthaven aankomst) 
 
Datum en tijd heenreis:…………………………………………………………………………………………. 
 
Datum en tijd terugreis:…………………………………………………………………………………………. 
(Indien bekend) 
 
Ik ben verzekerd bij:…………………………………………………………………………………………….. 
(Naam verzekering) 
 
 
In geval van calamiteiten kan er contact worden opgenomen met: 
 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………... 
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Bijlage 4. Honours – Internationaal Perspectief 
 
Naast internationale mogelijkheden binnen het reguliere onderwijstraject, kun je ook binnen 
het Honoursprogramma aan de slag met Internationalisering. 
 
Als je een ster wilt behalen voor Internationaal perspectief dan moet je voldoen aan de 
volgende criteria: 
 
Je bent in staat om je eigen werkzaamheden te plaatsen in een internationaal perspectief. Je 
prestatie moet betekenis hebben in een groter geheel, waarbij internationale en interculturele 
perspectieven meespelen. Bijvoorbeeld een bijzondere prestatie als onderdeel van een 
internationale studie. De prestatie hoeft niet per se in het buitenland plaats te vinden, het 
gaat om het perspectief. Je laat zien dat je internationale ontwikkelingen of ervaringen kunt 
vertalen naar je eigen beroep en beroepsuitoefening in relatie tot de actuele, relevante 
maatschappelijke omgeving. 
 
 
De student heeft bewezen beroepsmatig te kunnen functioneren in een internationale 
context  

door bijvoorbeeld: 
* Inzicht te tonen in de ontwikkeling van het vakgebied in internationaal perspectief. 
* Een prestatie te hebben geleverd op het gebied van internationale/culturele verschillen in 
de werkcontext (o.a. diversiteitbeleid). 
* Tijdens of in de studie blijk heeft gegeven van internationale maatschappelijke 
betrokkenheid. 

 
Bekijk hiervoor eens de website van het Honoursprogramma: 
https://husite.nl/huhonours/ 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Barbara Heyer (barbara.heyer@hu.nl). 
 
 

https://husite.nl/huhonours/
mailto:barbara.heyer@hu.nl

