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Vragen	
Wat	is	het	doel	van	de	stage?	
Vmbo:	voor	leerlingen	van	het	vmbo	dient	de	Euregionale	snuffelstage	(minimaal	2	weken)	om	kennis	te	maken	met	
het	dagelijkse	 leven,	 interculturele	verschillen,	de	Duitse	bedrijfscultuur,	oriëntatie	op	beroepenveld	en	verbetering	
van	de	taalvaardigheid.			

Mbo:	a)	voor	leerlingen	van	het	mbo	dient	de	Euregionale	snuffelstage	(minimaal	2	weken)	om	kennis	te	maken	met	
het	dagelijkse	 leven,	 interculturele	verschillen,	de	Duitse	bedrijfscultuur,	oriëntatie	op	beroepenveld	en	verbetering	
van	de	taalvaardigheid.	

b)	De	stage	is	een	beroepsstage	en	maakt	deel	uit	van	het	curriculum	met	het		behalen	 van	 het	 Mbo-diploma	 als	
uiteindelijke	doel.		

Aan	welke	eisen	moet	een	leerling	voldoen?	
Docenten	van	de	opleiding	bepalen	of	de	 leerling	geschikt	 is	om	aan	een	euregionale	 stage	deel	 te	nemen.	Daarbij	
moet	in	het	bijzonder	gelet	worden	op	voldoende	taalvaardigheid,	interculturele	competenties	en	ondernemendheid.		

De	 leerling	moet	 in	 een	 zo	 vroeg	mogelijk	 stadium	 aan	 de	 opleiding	 kenbaar	maken	 dat	 hij/zij	 in	 aanmerking	wilt	
komen	voor	een	euregionale	stage.	

Over	welke	documenten	moet	een	Nederlandse	leerling	beschikken?	
Vmbo:	een	schriftelijke	 toestemming	van	de	ouders	en	een	contract	 tussen	de	 leerling,	de	opleiding,	het	bedrijf	en	
kopieën	van	de	zorgverzekering	en	het	paspoort.	

Mbo:	een	schriftelijke	toestemming	van	de	ouders	bij	minderjarigheid	en	een	POK	(praktijkovereenkomst)	tussen	de	
leerling,	de	opleiding	en	het	bedrijf.	Ook	een	kopie	van	de	zorgverzekering	is	vereist.	

Wie	legt	de	contacten	met	het	stagebedrijf?	
Vmbo:	 De	 contacten	 met	 het	 stagebedrijf	 worden	 vrijwel	 altijd	 gelegd	 door	 de	 opleiding,	 school	 en/of	
stagecoördinator	waarbij	deze	gebruik	kan	maken	van	zijn	of	haar	euregionaal	netwerk.	In	uitzonderlijke	gevallen	mag	
de	leerling,	na	toestemming	van	de	stagecoördinator,	zelf	het	stagebedrijf	benaderen.	

Mbo:	 Slechts	 in	 uitzonderlijke	 gevallen	 mag	 de	 leerling	 zelf	 contact	 opnemen	 met	 het	 bedrijf	 na	 uitdrukkelijke	
toestemming	van	de	opleiding.		

Waar	verblijven	de	leerlingen	tijdens	de	stage?		
Vmbo:	I.v.m.	de	verzekering	moet	de	stageplaats	zich	bevinden	binnen	een	straal	van	50	km.	

In	principe	woont	de	leerling	thuis.	Als	het	moet	zorgt	de	leerling	zelf	voor	huisvesting	in	het	partnerland.		

Wat	is	de	duur	van	de	stage?	
Vmbo:	Een	(euregionale)	snuffelstage	duurt	2	weken.		

Mbo:	Een	(euregionale)	snuffelstage	duurt	2	à	3	weken.	Een	beroepsstage	kan	daarentegen	vele	weken	duren	(3	-	30	
weken).	Dit	is	opleidingsafhankelijk.	De	werktijden	op	het	bedrijf	worden	samen	met	het	bedrijf	bepaald.		

Wat	houdt	de	Erasmus+	beurs	in?	
Een	 Erasmus+	 stagebeurs	 kan	 de	 leerling	 verkrijgen	 als	 je	 een	 beroepsstage	 in	 het	 buitenland	 realiseert	 die	 langer	
duurt	dan	twee	weken	en	als	je	de	gehele	periode	in	het	buitenland	verblijft.	

Vmbo	en	Mbo:	Voor	snuffelstages	is	geen	financiering	mogelijk.	Alle	bijkomende	kosten	(vervoer	en	verblijf)	moeten	
door	hem/haar	zelf	worden	opgebracht.	
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Mbo:	Beroepsstages	duren	minimaal	2	weken	en	de	leerling	verblijft	tijdens	de	stage	permanent	in	het	gastland,	ook	
in	het	weekend.	Informatie	is	via	de	opleidingen	te	verkrijgen.	

Moet	er	bij	het	stagebedrijf	gesolliciteerd	worden?	
Vmbo:	 een	 sollicitatieprocedure	 met	 een	 sollicitatiebrief,	 cv	 en	 kennismakingsgesprek	 zijn	 onderdeel	 van	 de	
snuffelstage	 en	 zijn	 een	 examenonderdeel.	 Zie	 voor	 voorbeelden	 van	 een	 sollicitatiebrief	 en	 levensloop	 (cv)	
www.XXXXXX	

Mbo:	 voor	 een	 snuffelstage	 is	 dit	 afhankelijk	 van	 het	 stagebedrijf.	 Het	 is	 aan	 te	 bevelen	 om	 in	 ieder	 geval	 een	
Curriculum	Vitae	(cv)	te	maken	naar	Duits	format	(zie	voorbeeld	via	www.xxxx.).	Dit	geldt	ook	voor	een	sollicitatiebrief	
(zie	voorbeeld	via	www.xxxx).		

Beroepsstage	mbo:	Er	moet	meestal	een	sollicitatiebrief	met	cv	gestuurd	worden.	Het	kan	zijn	dat	het	stagebedrijf	de	
leerling	uitnodigt	voor	een	sollicitatiegesprek	of	kennismakingsgesprek.	

Vindt	er	een	kennismakingsgesprek	plaats?	
Vmbo:	Het	kennismakingsgesprek	is	verplicht	en	maakt	deel	uit	van	het	stage	examenonderdeel.	

Mbo:	 er	 zal	 in	 de	 meeste	 gevallen	 een	 kennismakingsgesprek	 plaatsvinden.	 Aan	 de	 orde	 dienen	 dan	 te	 komen:	
werktijden	-	werkzaamheden	-	data	-	begeleiding	door	bedrijf	-	beoordeling	-	stagecontract	resp.	POK.	

Wie	zijn	de	contactpersonen	gedurende	de	stage?	
Het	meeste	 contact	 heeft	 de	 leerling	 tijdens	 de	 stage	met	 de	 stagebegeleider	 van	 het	 bedrijf.	 Deze	 zorgt	 voor	 de	
introductie	op	de	 stageplek	en	helpt	 in	het	omgaan	met	collega’s	 in	de	werksituatie	en	begeleidt	de	 leerling	bij	de	
uitvoering	van	de	stage.	Vanuit	school	wordt	hij/zij	begeleid	door	de	stagebegeleider:	Bij	problemen	en/of	vragen	op	
en	over	de	stageplek	is	hij/zij	het	eerste	aanspreekpunt.		
	
Samen	met	de	leerling	zal	dan	naar	een	oplossing	worden	gezocht.	Als	de	leerling	niet	op	je	stageplek	kan	verschijnen	
(bv.	door	ziekte),	moet	hij/zij	 's	morgens	zeer	tijdig	(voor	werkbegin)	het	stagebedrijf	 informeren.	 In	de	 loop	van	de	
dag	ook	de	stagecoördinator	van	school	informeren.	

Welke	verzekeringen	zijn	nodig?	
Tijdens	de	snuffelstage	en	beroepsstage	is	de	leerling	via	je	opleiding/school	verzekerd.		

Bij	 beroepsstages	 kan	 het	 instituut	 een	 aanvullende	 verzekering	 verplicht	 stellen	 resp.	 afsluiten.	 Een	 aanvullende	
zorgverzekering	is	niet	noodzakelijk.	

Hoe	wordt	de	leerling	beoordeeld	en	welk	certificaat	kan	behaald	worden?	
Vmbo:	indien	de	beoordeling	door	het	bedrijf	en	de	school	(verslag,	presentatie)	positief	is,	ontvangt	de	leerling	een	
certificaat	 waarin	 wordt	 aangegeven	 bij	 welk	 bedrijf	 gedurende	 welke	 periode	 hij/zij	 met	 succes	 een	 euregionale	
stage	heeft	gerealiseerd.	Hoede	 leerling	beoordeeld	wordt	 is	onderdeel	van	het	gesprek	met	school	dat	voorafgaat	
aan	de	stageperiode.	

Mbo:	 indien	de	beoordeling	door	het	bedrijf	en	de	school	 (verslag/presentatie)	positief	 is,	ontvangt	de	 leerling	een	
certificaat	 waarin	 wordt	 aangegeven	 bij	 welk	 bedrijf	 gedurende	 welke	 periode	 hij/zij	 met	 succes	 een	 euregionale	
stage	heeft	gerealiseerd.	Daarnaast	is	hiermee	een	deel	van	het	curriculum	met	goed	gevolg	afgesloten	ter	verkrijging	
van	het	diploma.	

Welke	verslagen	moeten	worden	ingeleverd?	
Vmbo:	Van	de	stage	moet	een	verslag	worden	ingeleverd	over	de	activiteiten	tijdens	de	stage.	Dit	verslag	zal	met	de	
schoolbegeleider	worden	besproken.	

Mbo:	 De	 opleiding	 geeft	 aan	 welke	 voorwaarden	 het	 verslag	 over	 de	 stage	 (bpv	 =	 beroepspraktijkvorming)	 moet	
voldoen.	Dit	verslag	zal	met	de	schoolbegeleider	worden	besproken.	Indien	de	leerling	een	subsidie	heeft	ontvangen	
via	Erasmus+,	moet	online	een	vragenlijst	worden	ingevuld.	
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Deze	partners	wensen	je	veel	succes	met	de	stage.		

	

	

	

							

	

	

	

	

	

	

	

	

	 		

	

	

	

	


