
Stage in klas 5-TVWO als onderdeel van het IB-programma 

 

Achtergrond: Het Schoter heeft de ambitie op termijn Senior College te worden. Dit 

betekent dat – naast het huidige Junior College, TTO onderwijs tot en met de 3e klas 

– Het Schoter een tweetalig vwo-programma wil aanbieden tot en met de 6e klas. 

Een deel van de invulling hiervoor is het IB-programma (International Baccalaureat). 

Dit pre-academische programma voorziet in versterkt Engels taalonderwijs. Ook is er 

ruimte binnen dit programma voor een internationale stage. Deze stage is niet 

verplicht; we raden leerlingen wel sterk aan om van de unieke mogelijkheid gebruik 

te maken zelfstandig langere tijd in het buitenland of Engelstalige (werk)omgeving te 

verblijven. Leerlingen die de stage succesvol hebben volbracht, krijgen hiervan een 

door de school opgesteld certificaat. 

Een buitenlandstage, voor wie? 

Een buitenlandstage is bedoeld voor leerlingen die heel graag werk- of studie-
ervaring opdoen in het buitenland en de taal en de cultuur van de buitenlandse 
bestemming willen leren kennen. Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze er niet 
tegenop zien om de stage (zo veel mogelijk) zelf te regelen. Een buitenlandstage 
regelen kan soms lastig zijn. Het kost net wat meer moeite dan in Nederland en 
uiteindelijk zullen ook allerlei andere zaken in het bestemmingsland moeten regelen 
zoals onderdak, verzekeringen en andere aanverwante zaken. 

Duur stage:  

Een IB-stage duurt minimaal 2 en maximaal 3 weken waarvan maximaal 1 week 
onder schooltijd. Het inplannen van de stage gebeurt altijd in nauw overleg met de 
teamleider TVWO. 

 

Stage-opdracht: 

De leerling die op stage gaat, meldt (uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de stage) 
in een persoonlijk gesprek met de teamleider TVWO dat hij/zij interesse heeft in een 
buitenlandstage. 

De teamleider TVWO beoordeelt de motivatie van de leerling. Tijdens dit gesprek 
checkt de teamleider ook of de cijfers van de leerling hoog genoeg zijn om in 
aanmerking te komen voor een extra week verlof ten behoeve van de stage, 

Als de teamleider akkoord gaat met de stage, formuleert de leerling schriftelijk (in 
overleg met de organisatie die de leerling als stagiair opneemt) een stage-opdracht. 
Dit kan een werk- of studieopdracht zijn. De leerling formuleert zo SMART mogelijk 
doel, inhoud, kosten duur en gewenste uitkomst/opbrengst van de stage, evenals alle 
voor handen zijnde contactgegevens van de organisatie  



De schrijftaal van het document is Engels. De leerling levert dit document in bij zowel 
de teamleider TVWO als bij de contactpersoon van organisatie waar de stage plaats 
vindt. Dit gebeurt uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de stage. 

De teamleider TVWO beoordeelt de beschreven inhoud, doel en uitkomsten van de  

geplande stage. De teamleider TVWO legt contact met de buitenlandse 

contactpersoon om de beschreven stage opdracht te bespreken. 

 

Gesprek met ouders/verzorgers en leerling: 

Zonder schriftelijke toestemming van ouders geen stage! 

Indien de teamleider TVWO en de buitenlandse contactpersoon akkoord gaan met 

de geformuleerde stage-opdracht, volgt een gesprek tussen teamleider, 

ouder(s)/verzorger(s)  en de betreffende leerling.  

Dit gesprek vindt minstens twee maanden voor de start van de stage plaats. 

Tijdens dit gesprek, licht de leerling aan ouders en teamleider de stage mondeling 

toe. De school licht ouders en leerling in over de verdeling van de 

verantwoordelijkheid met betrekking tot deze stage. 

De insteek van de school hierin is: 

Verantwoordelijkheid van Het Schoter: 

- Het Schoter faciliteert de stage, d.w.z. stelt in het lesprogramma tijd 

beschikbaar om in het buitenland een stage te doen; 

- Het Schoter stelt een eventueel netwerk beschikbaar dat leerlingen mogen 

gebruiken om vandaaruit zelf hun stage te organiseren; 

- Het Schoter zorgt voor communicatie naar alle betrokkenen over de 

geoorloofde afwezigheid van de leerling (Magister, docenten) 

- Het Schoter heeft voorafgaand aan, tijdens en direct na het eindigen van de 

stage contact met de buitenlands contactpersoon. Tijdens deze 

contactmomenten worden voorbereiding, verloop en evaluatie van de stage 

besproken 

- Het Schoter organiseert voor de leerling bij terugkeer de mogelijkheid de 

stage-ervaringen terug te koppelen in de eigen klas of een daarvoor ander 

geëigende groep. 

- Het Schoter stelt aan leerlingen die succesvol hun stage hebben afgerond een 

document beschikbaar waaruit blijkt dat de leerling de stage als een (extra) 

onderwijsonderdeel heeft volbracht. 

 

 

 

 



 

Verantwoordelijkheid van de leerling en zijn/haar ouders: 

- De leerling zorg zelf voor contactlegging met de buitenlandse contactpersoon 

- De leerling zorgt zelf voor de organisatie en financiering van zijn reis. 

- De leerling zorg zelf voor de organisatie en financiering van zijn/haar 

huisvesting tijdens de stage periode  

- De ouders van de leerling leggen – indien gewenst – zelf contact met de 

buitenlandse contactpersoon en maken – indien nodig – direct met de 

buitenlandse contactpersoon afspraken over de onderlinge communicatie 

- De ouders van de leerling zorgen voor een reisverzekering voor hun kind voor 

de duur van de stage 

- De leerling vertegenwoordigt Het Schoter tijdens zijn buitenlandstage en 

gedraagt zich daar ook na, tijdens zijn/haar gehele verblijf. 

- De leerling koppelt tijdens de stage minimaal één keer per week terug aan de 

teamleider TVWO 

- De leerling zorgt voor een schriftelijke terugkoppeling na het afronden van de 

stage. Terugkoppeling vindt uiterlijk twee schoolweken na het beëindigen van 

de stage plaats. 

 

Indien ouders, leerling en teamleider TVWO na dit gesprek positief overeen komen, 

tekenen ouders, leerling en de teamleider TVWO (namens Het Schoter) de 

toestemmingsovereenkomst. 

 

Ouders, leerling en de school krijgen hier allen een exemplaar van. 

 

Vanaf dit moment kan de leerling zelfstandig doorgaan met het verder organiseren 

van de stage. 

 

 

Renske Bootz 

Teamleider TVWO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verklaring van toestemming 

voor het uitvoeren van een buitenlandstage 

 

 

De ouder(s)/verzorger(s) van ……………..(naam leerling), 

 

…………………………………………………(naam leerling)  

 

en …………………….. ………………………(naam teamleider TVWO)  

 

 

geven door het ondertekenen van deze brief aan dat zij op de hoogte zijn van de 

inhoud van het document ‘’ Stage in klas 5-TVWO als (facultatief) onderdeel van het 

IB-programma’ 

 

Ouders, leerling en teamleider TVWO hebben tijdens een persoonlijk gesprek op 

……………(datum) de inhoud van dit document doorgenomen. Ouders, leerling en 

teamleider gaan akkoord met de daarin beschreven voorwaarden en de eveneens in 

het zelfde document beschreven verdeling van de verantwoordelijkheden. 

 

Aldus opgemaakt in drievoud en getekend op: 

 

Haarlem                                                       

 

 

……………………………………….. (handtekening leerling) 

 

……………………………………... (handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

 

………………..…………………………….( handtekening teamleider TVWO) 


