
                                                                
Criteria voor het stageplan 
 
1. de stage vindt (in principe) plaats in het buitenland 
2. de spreektaal in de te bezoeken organisatie is Engels 
3. de stage duurt minimaal 2 weken 
4. aan de hand van een voorstel waar het volgende in staat: 
a. doel van de stage (naast internationale oriëntatie en taalontwikkeling): 

● oriëntatie op studierichting 
● oriëntatie op beroepskeuze 
● oriëntatie op maatschappij 

b. de daarbij behorende leer- en/of onderzoeksvragen 
c. de tijdsperiode waarin de stage zal plaatsvinden: 

● periode 
● datum vertrek en terugkomst 

d. land waar de stage wordt gedaan en de voertaal in dat land: 
● inclusief benodigde verblijfs- en reisdocumenten, zoals visa en paspoort 

e. plaats en aard van de stage: 
● naam en aard van het bedrijf/organisatie 
● adres/telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf/organisatie 
● naam/telefoonnummer en e-mailadres stagebegeleider binnen het bedrijf/organisatie 
● aard van de stage, welke werkzaamheden worden verricht/wat is de stage-opdracht/wat zijn 

de werktijden en functie-eisen 
● voertaal in de organisatie 

f. plaats en aard van het verblijf: 
● naam en aard verblijfplaats (hotel, jeugdherberg, familie enz.) 
● adres/telefoonnummer en e-mailadres verblijfplaats 
● naam/telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon verblijfplaats 

g. de begroting: 
kosten 

● kosten verblijf 
● kosten reis 
● kosten levensonderhoud (maaltijden, reizen van en naar werk enz.) 

inkomsten 
● stimuleringspremie buitenlandstage van school 
● stagevergoeding of salaris 
● subsidie of bijdragen van derden (bijv. ouders) 

Het stageplan wordt goedgekeurd als aan alle criteria is voldaan en de aard van de stage en de 
daarbij geformuleerde onderzoeksvragen akkoord zijn bevonden. 
 
Bij het beoordelen van je stageplan wordt specifiek gelet op: 

● planning en uitvoering (voorbereiding) 
● het bevorderen van je zelfstandigheid 
● onderdompeling in een andere omgeving 
● het ontmoeten van andere culturen 
● aantoonbare interactie met anderen  
● aantoonbare zelfredzaamheid in het Engels 
● beantwoording van de onderzoeksvragen 


