
Het is fantastisch om een tijd in het buitenland 

te wonen en te werken. Je doet nieuwe erva-

ringen op, 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 

doe je internationale leer- en werkervaring op. 

Daardoor onderscheid je je van andere sollicitan-

ten, als je later een baan zoekt.

Stage lopen in Europa
Voor stages binnen Europa werkt het Graaf-

schap College samen met Erasmus+.  Erasmus+ 

stelt beurzen beschikbaar voor buitenlandsta-

ges in meer dan 30 Europese landen. Met een 

Erasmus+beurs kun je minimaal 2 weken en 

maximaal 12 maanden naar het buitenland. 

Stage lopen buiten Europa is minder eenvoudig. 

Bespreek de mogelijkheden met je bpv-coördi-

nator. 

Vraag een Erasmus+beurs aan
Voor een stage in Europa moet je een aanvraag 

indienen voor de Erasmus+beurs en allerlei 

formulieren invullen en ondertekenen. Vraag 

hiernaar bij je bpv-coördinator of kom naar de 

informatiebijeenkomst die ieder jaar georgani-

seerd wordt. Je ouders zijn daarbij ook van harte 

welkom. 

Welke bijdrage ontvang je van 
Erasmus+?  
Wat je aan vergoeding krijgt, is afhankelijk van 

het beschikbare budget. Het Graafschap College 

ontvangt namelijk subsidie van Erasmus+. 

Dat bedrag wordt verdeeld onder de studenten 

die naar het buitenland willen. Tot nu toe konden 

de studenten met de Erasmus+beurs een groot 

deel van hun reis- en verblijfkosten betalen. Het 

Graafschap College zorgt voor de reis- en verblijf-

verzekering. 

Hoe vind je een stageplaats?
 

Bestaand stagebedrijf

Met een aantal bedrijven en instellingen in 

verschillende landen heeft het Graafschap College 

inmiddels goede contacten. Voordeel is dat deze 

bedrijven al ervaring hebben met het begeleiden 

van studenten. Vraag naar het overzicht van deze 

stagebedrijven bij je bpv-coördinator. 

Zelf een stagebedrijf zoeken

Je kunt ook zelf op zoek gaan naar 

een stageplek. Op de website www.

stagemarkt.nl kun je ook buitenlandse 

stageplaatsen vinden. Vul  een trefwoord in (de 

naam van je opleiding) en klik het blokje ‘alle bui-

tenlandse stages’ aan. Je krijgt dan een overzicht 

van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven. 

Let op: deze website geeft ook stageplaatsen in 

landen die buiten Erasmus+ vallen!

Natuurlijk kun je ook bij familie of kennissen in 

het buitenland vragen of zij een bedrijf voor jou 

weten. 

Wat kan je verwachten? 
Met je leerbedrijf in het buitenland worden 

vooraf afspraken gemaakt over wie je begeleider 

is in het bedrijf, wat je taken zijn en hoe je daarin 

begeleid wordt. Ook worden afspraken gemaakt 

over waar je verblijft gedurende je stageperiode. 

Vanuit het Graafschap College krijg je ook een 

begeleider, met wie je minimaal wekelijks contact 

hebt. Als je ergens tegenaan loopt tijdens je 

stage, kan je bij deze persoon terecht.

Studiefinanciering en OV-kaart
Als je stage loopt in het buitenland, blijf je 

ingeschreven bij het Graafschap College. Het 

is immers een  onderdeel van je opleiding. Je 

studiefinanciering loopt dan ook gewoon door. Als 

je in het buitenland bent, heb je geen OV-kaart 

nodig. Je kunt dan een vergoeding aanvragen in 

plaats van het studentenreisproduct. 

“Mijn Duits en Engels zijn verbeterd, 

ik heb zelfs Russisch geleerd!” 

Europass
Na afronding van je stage in het buitenland 

ontvang je de Europass Mobiliteit. De Europass 

is een officieel onderwijs- en werkervaringspas-

poort die door alle landen van de Europese Unie is 

erkend. Bovendien ontvang je van het Graafschap 

College een extra certificaat voor je buitenlandse 

stage. 

“Het was één van de mooiste tijden van mijn leven. 

Ik heb er geen enkel moment spijt van gehad. Het was een TOP-ervaring!”

Zorg dat je niet alleen voldoende informatie 

hebt over het land waar je naar toe gaat, maar 

neem ook informatie over je eigen land mee. 

Zorg eventueel voor een paar kleine typisch 

Nederlandse cadeautjes. 



LEREN EN WERKEN 
IN HET BUITENLAND

De eerste stap abroad  
Wil je het avontuur aan? Maak dan een afspraak 

met de bpv-coördinator van jouw sector. Hij of 

zij kan je vertellen wat de mogelijkheden zijn en 

welke stappen je moet zetten. 

Sector Zorg, Welzijn & Sport: 

Marcel Kuiten, m.kuiten@graafschapcollege.nl

“Tip: verdiep je voor je gaat heel goed in 

het bedrijf waar je gaat werken.”

Erasmus+ stelt beurzen beschikbaar voor buitenlandstages in onderstaande Europese landen. 

Going abroad... 
‘Een ervaring die je nooit meer vergeet!’

Sector Techniek & Informatica 

Carolien Laeijendecker, 

c.laeijendecker@graafschapcollege.nl

Sector Economie & Dienstverlening:

Gerard Durinck,  g.durinck@graafschapcollege.nl

Kijk ook eens op het studentenportaal onder de 

button ‘Going Abroad’; daar vind je uitgebreide 

informatie en ervaringen van studenten. 

Tot slot kun je ook bij de projectleider 

Erasmus+ terecht: 

Mieke Veenink, m.veenink@graafschapcollege.nl. 

Europese lidstaten
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland

Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Spanje
Kroatië

Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen

Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Niet Europese lidstaten
IJsland
Liechtenstein
Noorwegen
Turkije

Noord-Macedonië
Servië


