
Going abroad!

Activiteiten, excursies, uitwisselingen 

en stages in het buitenland

Going abroad!



De wereld is groter dan de Achterhoek: 

verleg je grenzen en ontplooi je talent! 

Vrijwel al onze opleidingen bieden buitenlandse activiteiten aan, werken 
samen met scholen uit andere landen en steeds meer studenten lopen 
stage in het buitenland. Een greep uit het aanbod!

Stedentrips 
Wat denk je van een stedentrip naar Londen, Berlijn, Barcelona, Krakau, York, Praag, 

Valencia of Parijs? Proef een andere cultuur, bezichtig de stad, bezoek een bedrijf en 

oefen je taalvaardigheid! 

Excursies en activiteiten 
Studenten Sport en bewegen maken kennis met bergklimmen in België of gaan op 

outdoorkamp in Frankrijk. Studenten Horeca proeven wijn tijdens een excursie in België, 

studenten Toerisme bezoeken luchthaven Weeze en de chauffeurs in opleiding gaan ‘on 

tour’ naar transportbedrijven in Duitsland en Polen. 

Keuzevak sneeuwsporten van de opleiding Sport en bewegen



Euregio
Het Graafschap College heeft 

contact met diverse Berufskol-

legs in de grensstreek. Zo gaan 

studenten Detailhandel samen 

met hun collega’s uit Bocholt 

aan de slag, ook vindt er in 

Kleve een verkoopwedstrijd 

plaats tussen Nederlandse en 

Duitse teams en in het project 

‘Taaldorp’ spreken Nederlandse 

en Duitse studenten uit Geldern 

elkaars taal. Studenten van de opleidingen Zorg, Welzijn & Sport krijgen les in Duitse 

taal, cultuur en werkveld. Ook halfjaarstages vinden plaats in de Euregio. Zo lopen 

studenten Verpleegkunde in o.a. Anholt, Bocholt, Rhede, Ahaus en Borken stage, 

studenten Pedagogisch werk in Oeding en Vreden en studenten Recreatie in Kalkar. 

Uitwisselingen
Met scholen uit diverse landen vindt er regelmatig uitwisseling plaats. Zo gingen 20 

studenten Commercie acht dagen naar Sicilië, een halfjaar later bezochten de Italiaanse 

studenten de Achterhoek. Studenten Sport en bewegen ontwikkelden samen met 

studenten Freizeitsportleiter uit Beckum een sport- en spelprogramma, een week in 

Duitsland, een week in Nederland. Zeven studenten van de sector Techniek zijn naar 

Finland geweest en een Deense student bezocht onze school. Duitse en Nederlandse 

pedagogisch medewerkers in spe wisselden ervaringen uit en bezochten 

praktijkorganisaties in elkaars land. Al 25 jaar vindt er uitwisseling plaats met een school 

in Tsjechië. Studenten Zorg, Welzijn & Sport krijgen les in Tabor, bezoeken 

stageplekken en wonen een week lang in een gastgezin. Het volgende jaar bezoeken 

Tsjechische studenten Nederland.

Buitenlandstage
Of je nu kiest voor de Euregio, Europa of een stage wereldwijd: het is een ervaring die 

je nooit meer vergeet! Je leert een andere cultuur kennen, je verbreedt je horizon en 

je talenkennis krijgt een boost! Doordat je veel zelf moet regelen en jezelf moet zien te 

redden, word  je zelfstandiger en kom je sterker terug. Door een buitenlandstage onder-

scheid je je van andere sollicitanten, als je later een baan zoekt.

Studenten Detailhandel voor een uitwisseling op Sicilië



Kijk voor overzichtskaarten van alle buitenlandstages 

en - activiteiten op www.graafschapcollege.nl. 

Zoek op: buitenland

Erasmus+

Voor stages binnen Europa werkt het Graafschap College samen met Erasmus+. Eras-

mus+ stelt beurzen beschikbaar voor mbo-studenten die internationale stage-ervaring 

willen opdoen. Met de Erasmus+beurs kun je (een groot deel van) je reis- en 

verblijfkosten betalen.

Informatiebijeenkomst

Ieder jaar vindt er in oktober een informatiebijeenkomst plaats waar studenten, maar ook 
hun ouders, geïnformeerd worden over alle aspecten van stage lopen in het buitenland. 

Meer informatie

Vrijwel alle opleidingen hebben een docent die contactpersoon is voor buitenlandstages. 
Deze contactpersoon informeert studenten over de Erasmus+beurs, beschikbare 

stage-plaatsen en alles wat er verder nog komt kijken bij stagelopen in het buitenland. 

Je kunt ook terecht: Carolien Laeijendecker c.laeijendecker@graafschapcollege.nl en 

Mieke Veenink, m.veenink@graafschapcollege.nl




