
Stappenplan voor een stage in het buitenland 

Heb je interesse om stage te lopen in het buitenland of wil je je 

oriënteren op de mogelijkheden, doorloop het stappenplan van The 

International Office.  

• Woon een informatiebijeenkomst bij over internationale stages 

en buitenland excursie tijdens je SLB les of ROC breed. Je kunt 

ook een afspraak maken om jouw persoonlijke wensen te 

bespreken met The International Office  via: 

(internationaloffice@rocrivor.nl) 

• Nog steeds interesse:  

o Vraag je SLB docent toestemming om stage te lopen in 

buitenland.  

o Vul het ‘motivatieformulier international mobility’ in op 

Itslearning en mail deze naar 

internationaloffice@rocrivor.nl met een Engelse CV. 

• Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek bij The 

International Office.   

• Op basis van het intakegesprek, krijg je wel of geen 

toestemming van The International Office om naar buitenland 

te gaan. Ook de hoogte van je Erasmus+ subsidie wordt 

besproken. 

• Als je toestemming krijgt, ga je op zoek naar een stage in 

buitenland met behulp van het netwerk van The International 

Office. 

• Na het vinden van een stage, biedt The International Office jou 

hulp bij het vinden van accommodatie, het boeken van vluchten 

en het afhandelen van documentatie voor je stage (BPV 

overeenkomst, verzekeringen, learning agreement, grant 

agreement en DUO zaken).   

• Je krijg je een begeleider aangewezen voor je buitenlandse 

stage. 
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• Je doet voor en na je stage een taalassessment om de 

verbetering van je taalvaardigheden zichtbaar te maken. Je 

wordt niet beoordeeld op je taalvaardigheden.  

• Ongeveer een maand voor je stage is er een informatie 

bijeenkomst voor ouders van leerlingen die naar buitenland 

gaan voor hun stage. 

• Twee weken voor vertrek ontvang je de afgesproken Erasmus+ 

subsidie.  

• Tijdens je stage heb je regelmatig contact met je bpv 

begeleider. Ook maak je filmpjes en foto’s van je ervaringen in 

buitenland om te gebruiken ter promotie van buitenlandse 

stages binnen het ROC Rivor.  

• Na je stage vul je de digitale evaluatie (participant report) in en 

maak je de laatste taal assessment.   

• Je maakt een afspraak met The International Office voor een 

evaluatiegesprek en het overhandigen van de benodigde 

documenten. 

• Binnen 1 maand na het evaluatiegesprek wordt het laatste deel 

van je Erasmus+ subsidie uitbetaald.   

• Na je stage blijf je beschikbaar om een informatiebijeenkomst 

bij te wonen om andere studenten over je ervaring te vertellen. 


