
                           

 

Internationale stage in klas 5. 

De internationale stage maakt deel uit van het bovenbouwprogramma tweetalig 

onderwijs. Dat betekent dat je als leerling van klas 5 op internationale stage gaat in 

een Engelstalig land, of in een gebied of een werkomgeving waar Engels de voertaal 

is.  

Tijdens de stage werk je zelfstandig, in een internationale omgeving, en gaat je  
zelfredzaamheid in de Engelse taal met sprongen vooruit. Je ontmoet mensen uit 
een andere cultuur en doet kennis op van zaken die te maken hebben met: 

 een mogelijke beroepskeuze;  

 een studie of;  

 een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.  

Je kunt werk- of studie-ervaring opdoen in het buitenland, maar je kunt er ook voor 
kiezen om bij een internationaal bedrijf –waar de voertaal Engels is- stage te lopen.  

Een stage in het buitenland regelen kan soms lastig zijn. Het kost meer moeite dan in 
Nederland en uiteindelijk moet je ook allerlei andere zaken in het land van 
bestemming regelen, zoals onderdak, verzekeringen en andere aanverwante zaken.  

Een internationale stage duurt minimaal 2 en maximaal 3 weken waarvan maximaal 
1 week onder schooltijd. Het inplannen van de stage doe je in nauw overleg met de 
coördinator tto (Dhr. de Jong). 

Waarom vinden wij een internationale stage zo belangrijk? 

- Door een onderdompeling in een omgeving waar Engels de voertaal is,  
ontwikkel je je Engelse taalvaardigheid en;  

- Je ontwikkelt je sociale en persoonlijke vaardigheden door zelfstandig de 
stage te organiseren, je in een nieuwe (internationale) omgeving te bewegen, 
om te gaan met mensen in die onbekende omgeving en;  

- Je vergroot je inzicht in en leert omgaan met culturele verschillen en leert 
intercultureel communiceren en; 

- Je krijgt inzicht in je sterke en zwakke punten en vergroot je zelfbewustzijn en; 
- Je neemt actief deel aan een werksituatie of een schoolsituatie en; 
- Je vergroot je inzicht in de wijze waarop bedrijven of organisaties 

functioneren. 
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Stage-opdracht 

Als je een idee hebt waar je stage gaat lopen en je hebt je idee ter goedkeuring aan 
je mentor voorgelegd, formuleer je een stage-opdracht. Afhankelijk van de plek  waar 
je stage gaat lopen (een internationaal bedrijf, een non-profitorganisatie, een school) 
kan dit een werk- of studieopdracht zijn. Je beschrijft: 

- Waar je stage gaat lopen en waarom je voor die stage gekozen hebt; 
- Welke persoonlijke en inhoudelijke doelstellingen je voor ogen hebt en welk 

resultaat de stage moet hebben; 
- Hoe je die doelstellingen en dat resultaat gaat bereiken; 
- Hoe je de stage georganiseerd hebt, inclusief alle reis- en contactgegevens. 

De schrijftaal van de stage-opdracht is Engels en je levert deze in bij de coördinator 
tto en bij de contactpersoon van het bedrijf of de organisatie waar je stage gaat 
lopen. 

De coördinator beoordeelt de beschreven inhoud, doel en uitkomsten van de  

geplande stage. De coördinator legt contact met de (buitenlandse) contactpersoon 

om de beschreven stage-opdracht te bespreken. Als de coördinator en de 

buitenlandse contactpersoon akkoord gaan met de geformuleerde stage-opdracht 

tekenen jij en je ouders een stagecontract.  

Je evalueert de stage in een stageverslag. De schrijftaal van dit verslag is Engels en 

lever je in bij de coördinator tto.  

 

Planning 

Activiteit Deadline 
 

Bespreken idee en opzet stage met mentor Uiterlijk 4 mnd voor de stage 

Inleveren stage-opdracht Uiterlijk 3 mnd voor de stage 

Inleveren ondertekent stagecontract en stage-
formulier 

Uiterlijk 2 mnd voor de stage 

Stage Variabel 

Inleveren stage verslag Uiterlijk 2 schoolweken na afloop 
van de stage 

  

  



Stageperiode 

Je kunt je stage plannen in de volgende periode: 

- Tijdens de meivakantie en de eerste lesweek na de meivakantie of; 
- Tijdens de laatste week voor de zomervakantie en de eerste week /weken van 

de zomervakantie 

Als je je hebt opgegeven voor het halen van een certificaat Global Perspectives (en 
dus in de meivakantie een examen moet afleggen) en daardoor in de problemen 
komt met het organiseren van een stage, neem je contact op met de coördinator tto.   

Wat mag je van Het Schoter verwachten met betrekking tot de stage? 

- We stellen je in de gelegenheid om deels in schooltijd een internationale stage 

te doen; 

- Als het je niet lukt om zelf een stage-adres te vinden, dan kunnen we je hierbij 

ondersteunen. Het blijft wel de bedoeling dat je zelf je stage organiseert; 

- We onderhouden voorafgaand, tijdens en direct na de stage contact met de 

contactpersoon van de stage; 

- We onderhouden contact met jou tijdens je stage en staan natuurlijk voor je 

klaar als dat nodig is;  

- Je krijgt bij je vwo-diploma een certificaat waarin staat dat je de stage als een 

(extra) onderwijsonderdeel hebt volbracht. 

 

Wat verwachten we van jou en van je ouders met betrekking tot de stage? 

- Je zorgt zelf voor contact met de buitenlandse contactpersoon. 

- Je zorgt zelf voor de organisatie en financiering van de reis en de huisvesting.. 

- Je ouders leggen – indien gewenst – zelf contact met de buitenlandse 

contactpersoon en maken – indien nodig – direct met de buitenlandse 

contactpersoon afspraken over de onderlinge communicatie. 

- Je ouders zorgen ervoor dat de financiële risico’s voldoende zijn afgedekt. 

Over alles waar je rekening mee moet houden qua verzekeringen, krijg je nog 

aanvullende informatie 

- Je vertegenwoordigt Het Schoter tijdens je buitenlandstage en gedraagt je 

daar ook naar tijdens je gehele verblijf. 

- Je koppelt tijdens de stage minimaal één keer per week per mail terug aan de 

coördinator tto hoe het gaat met jou en met de stage. 

  



Stageformulier (Contactgegevens)  
 

GEGEVENS LEERLING  
Naam:  Voornaam:  
Geboortedatum:  Telefoon:  
Adres:  Postcode en plaats:  
E-mailadres:  
 
GEGEVENS INSTELLING  
Naam:  
Postadres:  Bezoekadres:  
Postcode:  Postcode:  
Plaats:  Plaats:  
Land:  Land:  
Telefoon:  
Soort bedrijf:  E-mailadres:  
Contactpersoon: dhr/mw  
 

Functie:  

GEGEVENS VERBLIJFADRES  
Naam:  Adres:  
Postcode:  Plaats:  
Land:  Telefoon:  
E-mailadres:  
 
REISSCHEMA  
Datum heenreis:  Datum terugreis:  
Tijd en plaats van vertrek:  Tijd en plaats van vertrek:  
Maatschappij waarmee je reist en 
vlucht- of reisnr.:  

Maatschappij waarmee je reist en 
vlucht- of reisnr.:  

Tijd en plaats van aankomst:  Tijd en plaats van aankomst:  
 

  



 

Stage 5 tto Verzekeringen & Stagecontract 

Als je in het buitenland stage gaat lopen dan is het volgende van belang 

Verzekeringen 

Voor het afdekken van de financiële risico’s die aan een buitenlandse stage 

verbonden zijn, is het volgende van belang. De term “stage” is, gelet op het karakter 

van de activiteiten, in de juridische / verzekeringstechnische context van de 

verzekeringspolis feitelijk niet juist. De collectieve verzekering die Het Schoter kent is 

hiervoor niet bedoeld en geeft onvoldoende dekking. Dit houdt in dat je ouders zelf 

voor een adequate verzekering moeten zorgen, een en ander afhankelijk van reeds 

bestaande ter zake geldende verzekeringen en eventueel aanvullende wensen. 

Een adequate reisverzekering kan o.a. worden ingekocht bij de Europeesche (de 

zogenaamde lang op reisverzekering). https://www.europeesche.nl/verzekering/lang-op-

reisverzekering 

De basis verzekering is verplicht en kan worden uitgebreid met: 

 Geneeskundige kosten (tenzij je beschikt over een uitgebreide 
zorgverzekering met een deugdelijke buitenlanddekking.  

 Bagage (aan te bevelen) 

 Ongevallen. Dit is mogelijk, maar Dunamare heeft een dekking voor 
ongevallen voor leerlingen tijdens stage. Privé activiteiten zijn niet verzekerd. 
Dit kan dus met de lang-op-reisverzekering worden aangevuld. 

 Rechtsbijstand  

 Aansprakelijkheid (in principe zou AVP toereikend moeten zijn, mits Europa- 
of werelddekking al naar gelang de bestemming) 

 

Met klem wordt aangeraden in ieder geval een AVP-verzekering af te sluiten. Veel 
hangt samen met de eigen verzekeringssituatie en het land waar je heen gaat. Bij 
een stage buiten Europa moet je nagaan of de (zorg)verzekering werelddekking 
biedt.  
Je ouders doen er verstandig aan zich te oriënteren op plaatselijke omstandigheden 
en daar de hoogte van de gedekte schade op af te stemmen.  
Veelal hebben bedrijven verzekeringen afgesloten, waardoor niet alleen de 

werknemers, maar ook de stagiaires verzekerd zijn. Je kunt dit, na navraag, bij je 

overweging betrekken of je je al dan niet extra wilt verzekeren.  

 

Visa, toelatingseisen en reisdocumenten 

Naast een goede verzekering, is het ook van belang na te gaan of je eventueel een 

visum nodig hebt. Verder zijn er voor sommige landen specifieke toelatingseisen van 

kracht. 

Voor informatie hierover kun je contact opnemen met de ambassade van het 
desbetreffende land of hun website raadplegen.  

https://www.europeesche.nl/verzekering/lang-op-reisverzekering
https://www.europeesche.nl/verzekering/lang-op-reisverzekering


Tijdens vluchten naar bestemmingen buiten Europa moeten formulieren ingevuld 
worden, waarin o.a. gevraagd wordt naar verblijfplaats en de reden van de reis.  
Voor een aantal landen geldt dat het paspoort tenminste drie maanden tot na de 
geplande terugreis geldig moet zijn.  
 
Het kan voorkomen dat een te bezoeken instelling een ‘Verklaring Omtrent het 
Gedrag’ verlangt. Een Engelstalig ‘Application form Certificate of Conduct for Natural 
Persons (VOG NP)’ kan worden gedownload vanaf de site van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie: https://www.justis.nl/producten/vog/.  

https://www.justis.nl/producten/vog/


Verklaring toestemming stage 
 
 
Ondergetekenden verklaren hierbij:  
 

1. Kennis te hebben genomen van de stagehandleiding en akkoord te gaan met 

de daarin beschreven voorwaarden, de verdeling van de 

verantwoordelijkheden en de adviezen die ten aanzien van de verzekeringen 

zijn gegeven. 

2. Akkoord te gaan met de stage van ________________________________ 
 
 
 
 
Datum: ____________________________________ 
 
Naam:_____________________________________ 
 

Handtekening: ______________________________ 

 

 

Dit document moet uiterlijk 2 maanden voor de start van de stage ingeleverd zijn bij 

de coördinator tto havo-vwo, Dhr. M. de Jong. 

  
 


