Aan de slag met WilWeg
Lesbrief voor docenten en internationaal stagecoördinatoren die studenten voorbereiden op
hun studie of stage in het buitenland.

Een stage in het buitenland is een mooie ervaring voor studenten. Hoe weten de
studenten wat de mogelijkheden zijn? Wat moeten ze dan allemaal regelen? Waar
kunnen ze naartoe? Deze lesbrief geeft je handvatten om een les in te richten waarin
je de motivatie van studenten kunt achterhalen om (een deel van) hun stage/bpv in
het buitenland te volgen. Verken samen de mogelijkheden en maak ze wegwijs.
De lesbrief beschrijft een aantal werkvormen en opdrachten die je klassikaal kunt uitvoeren
tijdens een les(uur). Er zijn ook opdrachten die de studenten in tweetallen of zelfstandig
kunnen uitvoeren. Maak een keuze uit de opdrachten die het beste passen. Wellicht is er
binnen je school specifieke informatie beschikbaar. Neem dit mee in de les.

Klassikaal met de studenten
Inventariseren: waarom naar het buitenland? (15 min)
Met een stage in het buitenland doet de student internationale werkervaring op. De student
wordt ondergedompeld in de (werk)cultuur van een land en brengt de kennis die hij heeft
opgedaan tijdens de studie meteen in praktijk.
Ga met de studenten in gesprek over stage in het buitenland. Om de studenten aan het
denken te zetten kun je onderstaande vragen gebruiken:
▪
▪
▪
▪
▪

Ben je tijdens jouw opleiding al naar het buitenland geweest?
Waarom zou jij een stage in het buitenland willen volgen?
Wat leer je in het buitenland wat je niet in Nederland kunt leren?
Wat is de grootste uitdaging bij een stage in het buitenland?
Naast een stage in het buitenland zijn er ook andere mogelijkheden voor een ervaring in
het buitenland. Welke mogelijkheden zijn er voor jouw opleiding?

Presenteer de informatie die in de PowerPoint aan bod komt en laat de film zien. Hiermee
geef je de studenten informatie over de mogelijkheden die er zijn.
Te gebruiken materialen:
▪ PowerPointpresentatie voor mbo-studenten: Wilweg-presentatie
▪ Filmpje: WilWeg; Studie, Stage of Tussenjaar in het Buitenland.

Wat allemaal regelen? (20 min)
Het avontuur begint pas echt na een goede voorbereiding. Een studie of stage in het
buitenland voorbereiden kost tijd en regelwerk. Maar dat scheelt een hoop gedoe tijdens het
buitenlandverblijf of achteraf. Zo moet de student bijvoorbeeld de financiering op tijd in orde
maken, zich aanmelden bij de gastinstelling, de studiefinanciering stopzetten of meenemen,
beschikken over de juiste visa en vergunningen en zijn kamer onderverhuren of stopzetten.
Bespreek met de studenten wat je moet regelen als je naar het buitenland gaat.
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Denk aan:
▪
▪
▪
▪
▪

Hoe ga je er naartoe?
Waar verblijf je?
Hoe betaal je voor je buitenlandervaring?
Welke formaliteiten moet je regelen?
Spreek je de taal van het stageland?

Mochten er tijdens het bespreken vragen opkomen, dan kan een student in gesprek gaan
met een van onze WilWeg ambassadeurs. Dat kan via deze pagina
https://www.wilweg.nl/orientatie/vraag-het-een-wilweg-ambassadeur. Dat zijn jonge mensen
die ook naar het buitenland zijn geweest, de ervaringen van de ambassadeurs vind je op de
WilWeg-website.
Vanuit de school is er wellicht ook informatie over stage in het buitenland beschikbaar. Geef
de student aan waar hij terecht kan binnen de school met vragen over dit onderwerp.
Te gebruiken materialen:
▪ Checklist; ga goed voorbereid naar het buitenland
▪ Filmpje: WilWeg; wat moet ik allemaal regelen?
▪ Student stories; de verhalen van studenten die al een buitenlandervaring hebben.

De student(en) zelfstandig
Onderstaande opdrachten kunnen de studenten zelfstandig doen. Zet ze in tijdens de les en
bespreek de resultaten ervan klassikaal. Studenten kunnen de opdrachten ook zelfstandig
oppakken.

Enthousiast geworden? (15 min)
Tijdens je stage in het buitenland doe je niet alleen werkervaring op. Het verbreedt ook je
horizon. En je leert nieuwe culturen en mensen kennen. Studenten die in het buitenland
ervaring opdeden vinden bovendien sneller een baan. Hoe zit het met jou? Wil jij naar het
buitenland? En weet je al wat je daar precies wil doen?
Handig
Nieuwsgierig naar de ervaringen van mbo-studenten die al naar het buitenland zijn
geweest? Bekijk dan eens het filmpje WilWeg: Leven in het buitenland.

Snuffelen op wilweg.nl (15-20 min)
Ga naar WilWeg en lees hoe je een goede stageplek in het buitenland kunt vinden. Je
kunt hier bijvoorbeeld lezen hoe je het beste een stageplek kunt vinden. Regel je dat zelf,
bijvoorbeeld via het internet of schakel je hulp in?
Opdracht
Ga naar www.wilweg.nl/orientatie/student-stories. Lees de ervaringen van andere mbostudenten. Of ga in gesprek met een student van jouw school die naar al naar het
buitenland is geweest. Welke tips neem je mee? Deel deze met je medestudenten.
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Snuffelen op stagemarkt.nl (15-20 min)
Via www.stagemarkt.nl vind je alle erkende bedrijven met stageplaatsen. Ook in het
buitenland.
Opdracht
Zoek op www.stagemarkt.nl een bedrijf in het buitenland waar jij stage zou kunnen lopen. Vul
de zoekvelden in, kijk bij het land van jouw voorkeur of selecteer alle landen. Wat valt je op
aan de stagebedrijven die je tegenkomt? Hoe overtuig je zo’n stagebedrijf ervan om jou een
stageplaats aan te bieden?

Meer weten?
Heb je nog vragen? Ga naar de stage- of bpv-coördinator van jouw school en vraag naar
de mogelijkheden. Als je zelf een stageplaats wilt regelen, begin dan op tijd met zoeken.
Soms kost dit wel zes maanden tot een jaar.

Inspiratie voor de docent
Nuffic heeft veel informatie over internationalisering in het onderwijs. Kijk eens op onze
interactieve kaart met mooie voorbeelden van internationalisering in het mbo.

Voorlichtingsmateriaal
Om studenten enthousiast te maken voor een stage in het buitenland, heeft Nuffic
voorlichtingsmaterialen ontwikkeld. Je bestelt het via onze website, onder ‘WilWegmateriaal’, kies dan voor ‘Promotiepakket bestellen’.

Over Nuffic
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en
voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is
dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Vanuit die gedachte
moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.
Nuffic bevordert internationale mobiliteit voor studenten. Via www.wilweg.nl is hierover meer
informatie te vinden. WilWeg laat zien dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om een (een
deel van) de stage in het buitenland te doen. Met WilWeg zet de student de eerste stap op
weg naar een onvergetelijke ervaring!
WilWeg geeft informatie over verschillende landen. Ook is er meer te lezen over
onderwerpen als visa, verzekeringen, woonruimte en de kosten van levensonderhoud. De
website geeft tips om een stageplek in het buitenland te vinden, informatie over
stagevergoedingen en een overzicht van alle beschikbare beurzen voor stage in het
buitenland.
Heb je vragen over internationale mobiliteit? Neem dan contact op met ons
informatiecentrum via www.nuffic.nl/contact.
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