
Voorlichting stage derde jaar 

Internationaal



Programma

 Voorstellen

 Je wilt internationaal; wat zijn de mogelijkheden?

 Stage & goedkeuring

 Opleiding; opdrachten en contact coach

 Ervaringen van student

 Vragenrondje en afsluiting



Voorstellen

 Anke Hamers – coördinator Internationalisering

anke.hamers@hu.nl

 Studiehandleiding Internationalisering; gelezen?

 Meerdere opties in jaar 3 en 4; deze voorlichting 

gaat over stage in het derde jaar

mailto:anke.hamers@hu.nl


Op dit moment studenten in:

 Indonesië (Bali)

 Groot Brittannië (Londen)

 Zuid-Afrika

 Australië

 Libanon

 Curaçao

 Aruba

 Oeganda

 Tanzania



Bestemming

Je bent helemaal vrij om je eigen bestemming te 

kiezen.

Let op:

• Veiligheid

• Huisvesting

• (Pedagogisch) niveau

• Praktijkbegeleider die Nederlands of Engels 

spreekt



Internationaal, en dan?

1. Lees de Studiehandleiding en ga naar de voorlichting

2. Bedenkt zelf: Wat wil ik gaan doen? Wat kan ik gaan doen? 

Waarom wil ik dat doen? Bespreek dit in je leerteam!

3. Welke stageplek heb ik in gedachte? (zelf zoeken)

• Stageplek moet huisvesting kunnen bieden

• Wees heel kritisch op je stageplek!

4. Deelnemen aan Internationaal Studie Traject (IST) voor Vrije Ruimte

5. Contact opnemen met Anke via IST (anke.hamers@hu.nl)

6. Anke geeft goedkeuring voor land/instelling

7. Daarna naar Praktijkbureau voor inhoudelijke toestemming zoals 

reguliere stage in OnStage (met beschrijving van zes beroepstaken)

8. Studenten moeten altijd contact opnemen met International Office

mailto:anke.hamers@hu.nl


Internationaal, en dan?

 Voorbereiding: Vrije Ruimte – jaar 2

 Internationaal Studie Traject (IST)

 Periode C

 Woensdagavond op de HUA

 5 EC’s

 Stagewaardig?



Checklists doornemen

 Checklists uitdelen en doornemen

 Oriëntatie

 Stage



Internationaal, en dan?

 Visum

 Verzekering (Let op de dekking)

 Vaccinaties

 Reis

 Je eigen verantwoordelijkheid!!

 Stappen worden besproken tijdens IST



Stage & goedkeuring

 Goedkeuring aanvragen via Praktijkbureau 

(net zoals stage 2e jaar); beschrijving van zes 

beroepstaken in OnStage

 Stage mag vijf maanden duren

 Uploaden in OnStage: Formulier gegevens 

achterblijvers

 Regel al een nieuwe stage voor als je weer

terug bent in Nederland



Jaar 3

 Stage buitenland (20 EC)

 Stage Nederland (20 EC)

 Opdracht rondom Ethiek (5 EC)

 Onderzoek (10 EC)

 Leerteam (5 EC)



Opleiding; opdrachten & coach

 Je wordt ingedeeld in derdejaars leerteam

 Afspraken tussen student & coach

 Contact met coach op afstand



Student & coach (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. 

 Na de eerste week van aankomst op de stageplaats 

vindt een telefonisch gesprek/skype gesprek met de 

student en mogelijk de praktijkbegeleider plaats.



Student & coach (2)

 Student en coach houden via telefoon of skype een 

tussenevaluatie gesprek. Het middenevaluatie formulier stage 

kan hiervoor als leidraad dienen.

 Student stuurt coach het middenevaluatie verslag en sluit stage 

af

 Bij terugkomst in Nederland vindt het middenevaluatiegesprek

plaats tussen coach en student

 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.



Ervaringen

 Ervaringsdeskundige aan het woord!



Vragenrondje & afsluiting

 Voldoende informatie?

 Welke informatie mist er nu nog?

 Bekijk de site van International Office 

(https://husite.nl/gointernational/)

 Lees de Studiehandleiding 

 Bezoek de WilWeg-Dag op dinsdag 20 november van 

13.00-16.00 op Padualaan 101 in Utrecht


