
Stappenplan IBPV 

To do list buitenlandstage

Om te kijken of een internationale stage (IBPV) iets voor je is, kun je het beste 
eerst gesprekken voeren met mensen uit je directe omgeving. Dat geldt zowel 

voor school als thuis. Zien zij jou in een internationale omgeving actief zijn. Kun je 
goed een periode zonder familie en vrienden? Een gesprek met je SLB'er over deze 

plannen is ook altijd aan te raden.

INFO @:

www.wilweg.nl/

Zorg dat je goed op de hoogte bent van welke mogelijkheden er allemaal zijn. 
Informeer bij je BPV-coördinator naar de IBPV-plekken die sowieso beschikbaar zijn, 
of check de mogelijkheden op stagemarkt.nl. Bedenk waarom je naar een bepaald 

land wil en ook welke kerkelijke conneceties daar (mogelijk) zijn.

Neem de studentenhandleiding IBPV (hoornbeeck.nl) goed door!

Vul een motivatieformulier in (Bijlage 1 uit de studentenhandleiding) en bespreek 
dit ingevulde formulier met je BPV-coördinator en je SLB'er.

Je BPV-coördinator overlegt met je SLB'er en je opleidingsmanager. Je 
opleidingsmanager geeft een Go/No go of je alles verder kunt gaan regelen.

Nu kun je echt aan de gang gaan. Maak je afspraken met je IBPV-bedrijf compleet en 
communiceer duidelijk over de schoolopdrachten en eisen aan je IBPV. Neem je BPV-
coördinateor mee in de CC van je mail of stuur door wat de definitieve afspraken zijn.

Let op! In sommige landen buiten de Europese Unie zoals bij de VS en Canada moet je 
ruim van tevoren (tenminste een half jaar) een werk-visum aanvragen.
Zie daarvoor ook de extra informatie op hoornbeeck.nl onder het kopje 

"Leerbedrijven"

Wanneer je binnen de Europese Unie gaat stage lopen, kun je waarschijnlijk een 
tegemoetkoming voor de reis- en verblijfskosten krijgen. Dat is zeker de moeite om 

aan te vragen! Doe dit zo vroeg mogelijk van tevoren zodra je toestemming en 
definitieve bestemming geregeld is. Je kunt dit aanvragen via de lokale coördinator 

internationalisering.

Graag willen we alle afspraken over de begeleiding tijdens de IBPV met jou en je 
ouders vastleggen. Je vult daarvoor het contract IBPV in (bijlage 3 uit de 

studentenhandleiding) en levert dit ondertekend in bij je BPV-coördinator.

Wanneer je begeleidend docent al bekend is, is het aan te raden voor je op IBPV 
gaat met hem/haar een gesprek te voeren over je plannen.
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