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Inleiding 

Beroepspraktijkvorming (BPV) in het buitenland: spannend, avontuur, iets wat je altijd al wilde! Het feit 
dat je dit boekje in handen hebt betekent dat je op z'n minst enige belangstelling hebt voor een 
buitenland ervaring. Misschien denk je erover na of het iets voor je is om een deel van je opleiding in 
een ander land te laten plaats vinden. Wij vinden het heel belangrijk dat je een weloverwogen keuze 
maakt en willen je met behulp van dit boekje helpen om deze te maken.  

In dit boekje vind je dan ook allerlei informatie over BPV in het buitenland. De procedure die we volgen 
bij het al dan niet toekennen van de mogelijkheid voor BPV in het buitenland komt aan de orde. 
Daarnaast allerlei belangrijke informatie ter voorbereiding op BPV in of buiten Europa. Wanneer je BPV 
doet in Europa kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming de kosten vanuit het 
Erasmusfonds. Buiten Europa geldt deze tegemoetkoming in de kosten niet. Ook staat er van alles in 
over de periode van de BPV zelf en de periode als je weer 'gewoon' in Nederland bent. Kortom het 
hele proces van voorbereiding tot en met terugkeer in Nederland komt in dit boekje aan de orde.  

Zowel voor je IBPV (Internationale BPV) als voor het aanvragen van de subsidie (Erasmus) is een 
stappenplan beschikbaar op 1 A-4. Dit staat op de website of kun je opvragen bij je BPV-coördinator.

Naast dit boekje gebruiken we op school ook het Draaiboek Internationalisering studenten. Soms zal 
naar dit draaiboek worden verwezen. 

Expertisegroep Internationalisering Hoornbeeck College 
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Doel BPV in het buitenland 

Tijdens de BPV leer je te uit te voeren wat je op school in theorie hebt geleerd. Daarbij word je
begeleid door je BPV-begeleider. Dat is in het buitenland niet anders dan in Nederland. Maar in het 
buitenland krijg je wel de mogelijkheid om extra kennis te ontvangen en nieuwe, andere 
vaardigheden te ontwikkelen die je in Nederland niet kan ontwikkelen.  Ook kan het zijn dat de 
begeleiding op afstand (bijvoorbeeld via Skype) plaats vindt.

Door een BPV-periode in het buitenland kun je onder andere de volgende vaardigheden  ontwikkelen: 

 begrip en respect ontwikkelen voor de leefwijze en gewoonten van de inwoners van het
gastland

 je verdiepen in de visie die er in het gastland is op het werk waarvoor je wordt opgeleid

 leren communiceren in een andere culturele context

 meer zicht krijgen op Gods wereldwijde kerk

 een andere taal leren

 bevorderen van zelfstandigheid, inventiviteit, flexibiliteit en relativeringsvermogen
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Procedure BPV in het buitenland(IBPV) 

Om in aanmerking te komen voor IBPV moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. In dit hoofdstuk 
willen we die voor jullie op een rijtje zetten.  

Voor wie? 

Is IBPV voor iedereen geschikt? BPV, ook in Nederland, vraagt veel van je, maar IBPV vraagt iets extra's 
van je. Hieronder geven we een aantal aspecten weer die te maken hebben met jouw houding en 
vaardigheden, die van groot belang zijn voor het welslagen van IBPV. 

 initiatief nemen
 een respectvolle houding ten opzichte van de cultuur van het gastland
 stressbestendig zijn
 om kunnen gaan met onduidelijkheden en onzekerheden
 goed kunnen observeren, luisteren en vragen stellen
 geduldig zijn
 doorzettingsvermogen hebben
 improvisatie- en aanpassingsvermogen hebben
 goed in een team kunnen werken
 zelfstandig kunnen werken
 zelfstandig kunnen functioneren in een situatie ver van huis
 geen last van heimwee hebben
 een redelijke beheersing van de taal van het gastland hebben
 lichamelijk gezond zijn
 emotioneel weerbaar zijn (sterk in je schoenen staan)
 staan voor je christelijke levensovertuiging
 duidelijk grenzen aan kunnen geven

Omdat wij deze onderwerpen erg belangrijk vinden, gaan we hierover graag met jou in gesprek. We 
vragen je om een motivatieformulier (bijlage 1) in te vullen, wat we tijdens het gesprek met jou zullen 
bespreken. Daarnaast bespreken we je verzoek met je studieloopbaan begeleider, eventueel met je 
BPV-docent en indien nodig in de docentenvergadering.  
In de procedure willen we ook de mening van je ouders/verzorgers mee laten wegen. Wij vragen hen 
om schriftelijke toestemming voor jouw IBPV. We vinden het erg belangrijk om pas aan IBPV te 
beginnen als het thuisfront hier ook achter staat.  

Naast bovenstaande voorwaarden spelen ook je studieresultaten een rol. Zowel je toetsresultaten als je 
laatste stage moeten minimaal voldoende zijn afgerond. Voor IBPV ben je bij voorkeur 18 jaar of ouder 
op de dag van vertrek.  Je opleidingsmanager moet daarom ook in overleg met het team uiteindelijk 
toestemming geven.

Waar kun je IBPV doen? 

Studenten van het Hoornbeeck College gaan voor IBPV naar verschillende landen. Als school hechten wij 
aan goede relaties met leerbedrijven, zowel in Nederland als in andere landen. Met een aantal IBPV-
plaatsen heeft onze school een jarenlange relatie. Graag stimuleren we onze studenten om gebruik te 
maken van deze IBPV-plaatsen. We vinden het erg belangrijk om samenwerkingsrelaties aan te gaan op 
basis van continuïteit.  Verder gelden er voor de landen Canada en de Verenigde Staten bepaalde 
restricties. Neem daarvoor eerst contact op met je lokale coördinator internationalisering.

Als je zelf met een voorstel komt voor een IBPV bij een leerbedrijf waar het Hoornbeeck College nog 
geen contact mee heeft, nemen wij dat graag in overweging. Wel vinden we dat een IBPV leerbedrijf aan 
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een aantal voorwaarden moet voldoen. In ieder geval dien je dan contact op te nemen met de BPV 
coördinator en zal hij of zij contact kan opnemen met de beoogde organisatie. 

Allereerst moet het leerbedrijf een erkenning hebben waaruit blijkt dat zij studenten van jouw opleiding 
mogen begeleiden tijdens de BPV. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat je tijdens je IBPV in een 
christelijke gemeenschap kunt participeren. Daarom vinden we het ook belangrijk dat er een duidelijke 
relatie is tussen de identiteit van het Hoornbeeck College en het betreffende leerbedrijf. Ook moet er 
sprake zijn van een veilige situatie in het gastland.  

Veiligheidsrisico's 

Het is goed om nu alvast stil te staan bij de veiligheidsrisico's. Natuurlijk is het zo dat je ook in Nederland 
risico loopt ten aanzien van allerlei vervelende zaken zoals  een flinke griep tot een auto ongeluk. In het 
buitenland loop je veel meer en andere risico's, zeker in landen buiten Europa.  

De veiligheidsvoorschriften die je in Nederland in acht neemt tijdens BPV  gelden daar natuurlijk ook, 
alleen zal je meer maatregelen moeten treffen. Daarover krijg je meer informatie tijdens het 
vervolgtraject.  

Zonder je te willen ontmoedigen is het wel goed om te beseffen dat de wereld er niet mooier en 
gezelliger op wordt. Dat is op zich geen verrassing (De Bijbel is daar duidelijk over). Het is daarom goed 
om je bewust te zijn van zaken als terrorisme, conflicten en wereldwijde gezondheidsbedreigingen (TBC, 
malaria, HIV/aids). Houd er rekening mee dat op het laatst je IBPV nog afgeblazen kan worden door een 
negatief reisadvies wat het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan afgeven voor het betreffende land.  

Je hiervan bewust worden of zijn (zonder je uit het veld te laten slaan) stelt je in staat een goede 
houding te vinden om toch in deze wereld over de grenzen te kijken en te werken.  

Geldzaken 'wat kost IBPV?' 

De vraag naar financiën zal al snel een rol gaan spelen in de afwegingen die je maakt. Ja, IBPV kost wat, 
waarschijnlijk meer dan je in Nederland kwijt zou zijn. Maar aan de andere kant levert het zoveel mooie 
dingen op die niet in geld zijn uit te drukken! Hieronder kun je informatie lezen over mogelijke 
vergoedingen 

 vergoeding via Erasmus+ (alleen binnen Europa, het gaat om EU subsidiegelden).  School vraagt
deze subsidie aan. Wanneer deze aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je gedeeltelijk voor of
in het begin en na afloop van je stage via school een vergoeding.

 Vergoeding via Duo Uitwonende studiefinanciering: Voor thuiswonende studenten geldt dat er
een studiebeurs voor uitwonende studenten aangevraagd kan worden. Houdt er rekening mee,
dat er in het wijzigen van een adres onderscheid wordt gemaakt tussen woonadres en
postadres. Let er goed op dat de woonsituatie gewijzigd wordt, want anders wordt alleen het
postadres gewijzigd en blijft de woonsituatie thuiswonend geregistreerd. De beurs wordt alleen
die maanden uitbetaald waarvan er op de eerste van de maand stage gelopen wordt!

o https://duo.nl/particulieren/mbo-er/buitenland/tijdelijk-in-het-buitenland.asp

 OV-vergoeding: De OV-kaart is in het buitenland niet geldig. Het is mogelijk om deze  stop te
zetten en een vergoeding aan te vragen.

Inentingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, mits je aanvullend verzekerd bent. 
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Procedure in het kort (zie ook stappenplan)

De verschillende stappen die genomen worden alvorens je akkoord hebt voor IBPV 

 denk zelf goed na over je geschiktheid voor een buitenlandstage

 praat hierover met ouders, verzorgers, familie en vrienden

 dien een verzoek in bij de BPV-coördinator

 check of het leerbedrijf erkend is, studieresultaten, veiligheid, mogelijkheid participatie
christelijke gemeente

 invullen motivatieformulier (zie bijlage 1)

 gesprek met BPV-coördinator

 bespreking met slb'er (eventueel stagedocent, docententeam)

 beslissing



9 

Voorbereiding op IBPV 

Wanneer je toestemming hebt voor IBPV is het van groot belang om je hierop goed voor te bereiden. 

In het curriculum van jouw opleiding zit een stukje voorbereiding. Bij een vak als Burgerschap of 
Godsdienst krijg je les over andere culturen, andere godsdiensten en over interculturele communicatie. 
Bij Engels ben je bezig om je taalvaardigheid te verbeteren. Er zijn sectoren waar een keuzevak 
Voorbereiding IBPV wordt aangeboden. Daarnaast zal de BPV-coördinator van jouw opleiding 
begeleiding op maat geven. Ruim voordat je daadwerkelijk vertrekt naar je IBPV leerbedrijf kan het zijn 
dat er een ontmoeting op school georganiseerd worden over IBPV. Dit is verschillend per opleiding. Voor
deze bijeenkomst worden ook je ouders/verzorgers en eventueel andere belangstellenden uitgenodigd.  

POP en PAP 

Zorg er voor dat je persoonlijk BPV ontwikkelingsplan af is voordat je vertrekt. Voor je BPV-docent is het 
dan duidelijk waaraan je gaat werken.  

BPV-docent 

Plan voor je vertrek een gesprek met je BPV-docent. Tijdens je IBPV heb je  regelmatig contact met je 
BPV-docent via de mail of skype. Laat in ieder geval minimaal één keer in de twee weken iets van je 
horen. Een eventueel bezoek door je BPV-docent hangt af van omstandigheden. In principe wordt een 
IBPV leerbedrijf eens per twee jaar bezocht door een BPV-docent. Het kan dus goed zijn dat je tijdens je 
IBPV geen bezoek krijgt van je BPV-docent.  

Contract IBPV/Project 

Voor vertrek dien je een volledig ingevuld en ondertekend Contract IBPV/Project (zie bijlage 3) in te 
leveren bij je BPV-coördinator en BPV-docent. Neem zelf van dit formulier kopieën mee (onder andere 
voor je BPV-begeleider). Laat ook kopieën thuis (voor achterblijvers). 

BPV opdrachten 

Lees de BPV opdrachten van tevoren door en verzamel literatuur die je eventueel nodig hebt. Ook kun je 
in Nederland al eventueel benodigde informatie op internet zoeken en deze meenemen op een USB-
stick (niet overal is internet makkelijk toegankelijk). Van sommige BPV opdrachten hebben we inmiddels 
een Engelse versie.   

Thuis 

Zeg verplichtingen op of bevries deze. Denk hierbij aan vereniging, kamer, werk, kerk enz. Bereid je ook 
voor op noodsituaties. Praat hierover met de thuisblijvers. Denk bijvoorbeeld samen na bij welke 
omstandigheden het nodig is om terug te gaan naar Nederland.  



10 

De reis 

 Paspoort / visum: Je hebt altijd een paspoort nodig. Op de site van je woonplaats/gemeente kun
je vinden wat je nodig hebt voor een nieuw paspoort en wat een paspoort kost. Sommige
landen eisen een geldigheidsduur van je paspoort die langer is dan de tijd dat je in dat land
verblijft. Controleer je paspoort daarop. Daarnaast kan een visum nodig zijn. Voor het
aanvragen daarvan moet je tijdig actie ondernemen. Bij sommige ambassades wordt gerekend
met 3 maanden verwerkingstijd voordat je visum daadwerkelijk in orde is.

 Reis / vliegticket: Soms is voor het boeken van de vlucht een paspoort en visum nodig. Het is aan
te raden om je reis zo vroeg mogelijk te boeken, want hoe eerder je boekt, hoe goedkoper de
ticket is (uitzonderingen daargelaten). We raden je aan om, als je samen met een studiegenoot
gaat, samen de reis te boeken. Ook is het raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Kopieën 

Maak kopieën van paspoort, visum, verzekeringspapieren, bankpassen, belangrijke adressen / 
telefoonnummers, contract IBPV en draag dit bij je! Dit is erg belangrijk in geval van noodsituaties. Laat 
belangrijke gegevens ook thuis achter.  

Verzekeringen 

In bijlage 5 kun je lezen dat het Hoornbeeck College een WA verzekering en ongevallen verzekering 
heeft afgesloten.   

 Reisverzekering: Bij het zelf afsluiten van een reisverzekering moet je aangeven dat het om BPV
gaat. Zorg ervoor dat alles naar Nederlands recht is gedekt. Let er goed op dat de verzekering
ook onverwachte terugkeer naar Nederland dekt. Het kan handig zijn om samen met eventuele
studiegenoten een verzekering af te sluiten. Het maakt de kans bijvoorbeeld groter, wanneer de
één door omstandigheden terug moet naar Nederland, dat de ander zijn voortijdige terugreis
ook vergoed krijgt. Bespreek dit bij het afsluiten van je verzekering.

 Ziektekostenverzekering: Het kan zijn dat je huidige ziektekostenverzekering toereikend is voor
het land waar je BPV gaat lopen. Informeer daarnaar bij de verzekeraar. In andere gevallen zal
een aanvullende verzekering noodzakelijk zijn. Soms zijn medische kosten in het buitenland al
gedekt met de huidige verzekering. Het is heel belangrijk om in je verzekering repatriëring te
regelen: het medisch noodzakelijk ziekenvervoer vanuit het buitenland naar Nederland (bij
ernstige ziekte of overlijden).

Bank- en geldzaken 

 Informeer naar bank- en geldzaken in het land waar je IBPV wil gaan doen. Meestal zijn er
buiten Europa alleen pinautomaten beschikbaar in grotere steden en zijn travellercheques en/of
contante valuta vereist.

 Soms is het handig om over een creditkaart te beschikken.
 In sommige landen wordt het gebruik van travellercheques en/of creditcard juist afgeraden.
 In veel landen buiten Europa kan met dollars betaald worden.
 Ga na of het nodig is om iemand in Nederland te machtigen voor bankzaken. Dit is eenvoudig te

regelen door bij de bank een formulier daarvoor aan te vragen.
 Regel van te voren de zaken rondom eventueel te betalen studiegeld, bijvoorbeeld

automatische afschrijving of machtiging.
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Blokkeren bankpas en creditcard 

Alle bankpassen : +31 88 385 5372

Credit-cards: 
- American Express : +31 20 504 8666
- Diners Club : +31 20 654 5511
- Mastercard : +31 30 283 5555
- Visa en mastercard : +31 20 660 0611

Online back-upmogelijkheid (foto-) bestanden 

Je zou niet de eerste zijn die bij terugkomst van een buitenlandse reis moet constateren dat bepaalde 
elektronica uit je bagage is verdwenen. Een camera, je laptop, je tablet... 
Er zijn verschillende online diensten waar je je bestanden (voor je weer naar Nederland vertrekt) op 
kunt zetten. Mocht je na thuiskomst apparatuur kwijt zijn, dan heb je in ieder geval wel je 
(onvervangbare) foto- en BPV verslag-bestanden. 
Voorbeeld van een dienst is https://onedrive.live.com/ of https://www.dropbox.com . Als je je aanmeldt 
kun je een gratis account aanvragen van 16Gb – 20Gb.  

Reisverhalen publiceren 

En als we het dan toch over internet hebben: Vind je 't leuk om het thuisfront / vrienden / sponsors te 
informeren over je ervaringen in je BPV land? Dat kan onder andere door je aan te melden bij 
www.waarbenjij.nu/, en daar regelmatig je verhalen en foto's te publiceren. Doe dit altijd wel met 
respect voor het stageland en houd rekening met de normen en waarden die we als school uitdragen. 

Gezondheid en veiligheid 

 Vaccinaties (met name buiten Europa): Informeer bij de GG&GD, Meditel, Traveler Clinic of
andere deskundige instellingen naar vaccinaties, andere profylaxe, voorbereidingen en
aandachtspunten. Vaccinaties en malariaprofylaxe zijn meestal prijzig.
Ziektekostenverzekeringen willen nogal eens (een deel van) het bedrag vergoeden. Het is
belangrijk om vooraf bij je ziektekostenverzekering te vragen welke vaccinaties worden vergoed
en waar deze afgenomen moeten worden. Bewaar ook de rekeningen. Draag tijdens de heen- 
en terugreis in je handbagage een medische verklaring mee om problemen bij de douane te
voorkomen. Deze verklaring kun je vragen bij je huisarts.

 Gezondheidsrisico's & medicatie: Het is belangrijk voorbereid te zijn op eventuele ziekten /
ziekteverschijnselen tijdens je verblijf in het buitenland (buiten Europa en andere westerse
landen). Denk aan diarree, overgeven, voedselvergiftiging, koorts etc. In het buitenland wordt
vaak anders (minder hygiënisch of niet steriel) omgegaan met medische middelen, als ze er al
zijn. Neem daarom zelf belangrijke middelen mee, zoals:

 ORS
 een aantal spuiten, injectienaalden, infuussystemen, mondkapjes, handschoenen,

verband, pleisters, jodium ed.
 eventueel een antibioticakuur
 loperamide (tegen diarree)
 reistabletten

https://onedrive.live.com/
https://www.dropbox.com/
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 Raadpleeg hiervoor wel je huisarts, deze kan vaak het één en ander meegeven. Ook
voor veel van deze spullen is een medische verklaring nodig (zie vorige paragraaf). Zorg
ervoor dat de medische verklaring al deze spullen ‘dekt’. Bij het Koninklijk Instituut
Tropen (www.kit.nl) is een folder 'Gezond in de tropen' verkrijgbaar. Hierin staat veel
relevante informatie.

 Eigen gezondheid: Wanneer je gezondheidsproblemen of allergieën hebt, zorg dan voor
voldoende medicatie en een medische verklaring hiervoor. Overleg hiervoor met je huisarts.
Sommige huisartsen willen graag op de hoogte gesteld worden van een verblijf in het
buitenland.

Je veiligheid 

 Registratie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken: Als je naar het buitenland gaat kun je je
met je mobiele nummer laten registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken via het
zogenaamde Kompas. Het ministerie weet dan waar je bent. Als zich een noodsituatie voordoet
ontvang je een sms-alert.

Informatie IBPV land / plaats 

Land en cultuur: Het is erg belangrijk om algemene informatie te hebben over het land waar je IBPV gaat 
volgen. Een andere cultuur kan een uitdaging vormen, maar het kan ook moeilijk zijn. Het is goed om 
het nodige te weten over de cultuur van het stage land, met name omdat er met veel zaken rekening 
gehouden moet worden in een andere cultuur. Informeer jezelf bijvoorbeeld over: 

 plaatselijke gewoontes
 cultuurshock
 do's and don’ts van het land en het gebied van de BPV plaats
 veiligheidsrisico's
 wat te doen bij calamiteiten
 kledingvoorschriften
 klimaat en hoe mogelijke maatregelen te treffen
 veiligheid van eten en drinken, bv. kraanwater, rauwkost, ijs, vis, geschild/geperst fruit
 positie man - vrouw
 omgangsvormen

Ook is het erg handig om veel te vragen aan de studenten die voor jou ter plaatse geweest zijn. Zij 
kunnen de meest gerichte informatie geven. Bekijk hun foto's. Hoor hun verhalen, lees hun weblog, BPV 
verslag etc. 

Politieke situatie: Politiek speelt in ieder land een grote rol. Het is belangrijk kennis te hebben van de 
politieke situatie in je stage land. Verdiep je daarin en probeer ook straks, wanneer je ter plaatse bent, 
op de hoogte te blijven. In sommige landen kan het onrustig zijn. Het is belangrijk daar rekening mee te 
houden. Overdenk van tevoren welke acties ondernomen kunnen worden als het onrustig wordt. Praat 
in het openbaar niet vrijuit over politiek gevoelige zaken en maak geen foto’s van overheidsgebouwen 
of militaire zaken. 

Reisadvies: Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kun je reisadviezen opvragen voor 
alle landen van de wereld. Doe dit voor vertrek en houd je aan de adviezen die het Ministerie geeft. Dit 
betekent dat je niet afreist naar gebieden als het Ministerie dit ontraadt (in de volksmond wordt dit ook 
wel een negatief reisadvies genoemd). Je zult samen met je stage docent op zoek moeten naar een 
alternatief. Bij het aangaan van contacten op een bepaalde plaats in verband met 
buitenlandmogelijkheden voor studenten heeft het Hoornbeeck College onder ander een 
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veiligheidscriterium. Dit betekent echter niet dat op jouw plaats van bestemming nooit een incident zal 
plaatsvinden. Het Hoornbeeck College kan dan ook geen verantwoordelijkheid dragen wanneer je stage 
wegens veranderde veiligheidsomstandigheden niet door kan gaan. 

Communicatie 

De communicatie met de mensen in het stage land, maar ook de communicatie met de mensen in 
Nederland zal heel anders gaan. Daarom hieronder een aantal aandachtspunten. 

 Communicatie met mensen ter plaatse:
 leer alvast wat belangrijke woorden van de taal ter plaatse. Het is het overwegen waard

om een korte taalcursus van tevoren te volgen.
 neem een woordenboek mee.

 Communicatie met de mensen in Nederland:
 informeer naar goedkoop bellen naar Nederland. Bijvoorbeeld via internet (bv. Skype,

http://www.spaartelecom.nl of www.telediscount.nl)
 in veel landen is het mogelijk om een plaatselijke simkaart te kopen voor je mobiel.

Daarvoor moet je mobiel wel simlock-vrij (gemaakt) zijn.
 ga na hoe je collect call (naar Nederland) kan bellen (degene die je belt betaalt dan)
 ga na hoe telefoon- en computerfaciliteiten ter plaatse zijn, bijvoorbeeld in de IBPV-

instelling of een internetcafé.
 geef aan ouders, vrienden en school een telefoonnummer door van de IBPV-instelling of

je mobiele nummer ter plaatse, zodat je bereikbaar bent (dit kan bijvoorbeeld door het
geven van je Contract IBPV).

 laat minimaal 1 maal per week wat van je horen via je weblog of mail.
 stel vragen met betrekking tot school bij voorkeur via de mail. Dat is goedkoop en

duidelijk. Maar bellen kan uiteraard ook.

Wat betreft je communicatie met het thuisfront en vrienden kan een valkuil zijn dat je er druk mee bent, 
er veel tijd gaat zitten in sms’en, bellen, mailen, het bijhouden van je weblog. MAAR: je bent daar! 
Geniet dus van je tijd, de mensen, cultuur, dáár! 

Persoonlijke voorbereiding 

Niet alleen praktische zaken moet je voorbereiden, ook zelf moet je voorbereid zijn op wat het verblijf in 
het buitenland met je kan doen. Probeer, als je stage gaat lopen in een niet westers land, je ‘westerse 
bril’ af te zetten. Je zult echte armoede zien, bijvoorbeeld mensen mager tot op het bot. Ernstig 
gehandicapte of verminkte mensen langs de kant van de weg. Mensen, hele gezinnen, die op straat 
leven. Kinderen die honger hebben, aan je broek of rok hangen om je wat geld of een stuk brood af te 
bedelen. Probeer een voorstelling te maken van bedelaars en haveloos geklede mensen langs de weg. 
Maak alvast een afweging: wel of geen geld geven. Ga na welke mogelijkheden er nog meer zijn. Hoe 
zijn mensen die al eens in een ontwikkelingsland geweest zijn daar mee om gegaan? Wees je ervan 
bewust dat er grote contrasten zijn tussen rijk en arm. Een modern warenhuis met daarnaast een oud 
krot van golfplaten. Een rijke goedgeklede man, naast een kind met een bolle buik van hongeroedeem 
en rood haar van tekorten aan vitaminen en eiwitten. Kijk alvast naar beelden van (mensen in) 
ontwikkelingslanden. 

http://www.telediscount.nl/
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Verblijf in het land waar IBPV wordt gevolgd 

Acclimatiseren 

Je eerste dagen en weken zullen vooral bestaan uit wennen, wennen en nog eens wennen. Heel veel zal 
nieuw voor je zijn: andere cultuur, eten, mensen, omgangsvormen, politiek… Gun jezelf de tijd om te 
acclimatiseren. 

Een eigen plekje 

Zorg voor een eigen plekje: richt bv. je kamer in met vertrouwde spullen, zoals foto's en spullen waar je 
aan gehecht bent. Het kan ook helpen om de (huis)kamer gezellig te maken met bijvoorbeeld slingers of 
posters aan de muur. 

Contact(en) maken 

Het is belangrijk om ter plaatse contacten aan te gaan. Ga bijvoorbeeld samen iets drinken, koken en 
eten. Besef dat, omdat je blank bent, iedereen wel vrienden met je wil zijn! Denk kritisch na met wie je 
wel of niet vriendschap wilt sluiten. Toon interesse in taal, eetgewoonten, land en volk om te integreren 
in de cultuur. Ook kun je op zoek gaan naar een kerkelijke gemeente. Lees, zover dat mogelijk is, de 
plaatselijke krant. Als daar behoefte aan is, kan bij het stage adres om een buddy gevraagd worden om 
je wegwijs te maken in stad/dorp en cultuur. 

Verwerking 

Om te kunnen verwerken wat je allemaal ziet zijn een aantal dingen belangrijk. Deel je ervaringen! Met 
medestudenten, maar ook met je thuisfront. Huil gerust eens, ook voor de telefoon. Een dagboek 
bijhouden kan enorm helpen. Ook post sturen of krijgen kan helpen met het verwerken van alle 
ervaringen. Schrijf zelf ook naar familie en vrienden, dan ontvang je ook post. Een dikke brief uit 
Holland, een lange mail; de eerste paar weken heb je die het hardst nodig. Houdt er rekening mee dat 
post er lang over kan doen. Het is voor ieder land verschillend, maar ga er vanuit dat het 2 à 3 weken 
kan duren voordat de postwisseling een beetje op gang is. Laat in ieder geval, als de mogelijkheid er is, 
binnen een week na aankomst iets van je horen aan het thuisfront en de opleiding. 

Do’s en dont's 

Tijdens je buitenlandse stage zijn de schoolregels van toepassing. Toch willen we jullie wijzen op een 
aantal dingen waar je in het bijzonder goed rekening mee moet houden.  

Do's 
 realiseer je dat je gast bent.
 hoe gedragen mensen/christenen ter plaatse zich? Hoe kleden ze zich? Hoe begroeten ze

elkaar? Hoe gaan mannen en vrouwen met elkaar om? Wordt er gerookt? Alcohol gedronken?
Pas je waar mogelijk aan.

 weet dat jij als blanke altijd opvalt en als erg rijk gezien wordt.
 ga na hoe je het beste kunt handelen en waar je heen kunt gaan bij eventuele

gezondheidsklachten. Als dit in de eerste tijd gedaan wordt, voorkomt dat problemen  bij
ernstige ziekte of zwakte.
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 wanneer je op stap/reis wilt: informeer bij mensen ter plaatse hoe vertrouwd dat is en wat voor
tips zij hebben.

 vertel anderen de reisbestemming en reisduur. Laat dat ook in Nederland weten. Wees
voorzichtig met het informeren van plaatselijke bevolking en vrienden i.v.m. diefstal/overvallen.
Betrek alleen mensen in je plannen die je volledig vertrouwt.

 tip: hou tijdens je verblijf je uitgaven bij. Dat geeft inzicht in hoeveel geld je uiteindelijk kwijt
bent en misschien kan je er iets mee voor wat betreft je belastingformulier.

Don’ts 
 laat je niet van de wijs brengen door mensen van de plaatselijke bevolking die het beter denken

te weten dan jij voor wat betreft bijvoorbeeld het eten van voedsel op straat of zwemmen in
stilstaand water.

 schroom niet om bij problemen direct contact op te nemen met contactperso(o)n(en) ter
plaatse.

 ga niet alleen op stap/reis, minimaal met z’n tweeën.
 lift niet mee met of geef geen lift aan mensen die je niet kent.
 het word je sterk afgeraden een auto/brommer te huren of om zelf te gaan rijden. etaleer niet

met geld of waardevolle spullen.
 je kunt ook daar zomaar verliefd worden… Soms zit je geïsoleerd of voel je je alleen. Echter: het

is niet toegestaan om ter plaatse een relatie aan te gaan! Voordat je zulke grote beslissingen
neemt, dien je eerst je IBPV af te ronden, terug te komen naar Nederland en dan rustig te kijken
of je met die speciale persoon daar verder wilt. Hier kun je in alle rust de consequenties
daarvan overzien. Dus: als je hart op hol slaat,houd dan je hoofd koel… Zorg hierin ook als
studiegenoten voor elkaar: help de ander bij het nemen van verantwoorde beslissingen.

Stage- en schoolactiviteiten 

De IBPV en het verblijf in het buitenland kunnen je zo in beslag nemen, dat school in zijn geheel op de 
achtergrond verdwijnt. Begin op tijd met opdrachten, blijf op schema Een aantal aandachtspunten: 

 houd er rekening mee dat de werkbegeleiding ter plaatse vaak erg summier is. Je zult zelf veel
initiatief moeten nemen.

 check regelmatig je mail en reageer op berichten. Tip: reserveer er een vaste dag/tijdstip voor!
Neem er de tijd voor, want internet werkt nogal eens langzaam

 spreek evaluatiemomenten op je stage adres af. Denk aan de beoordeling van je IBPV en het
invullen van het beoordelingsformulier. Een handtekening van je werkbegeleider onder het
formulier is belangrijk / noodzakelijk!

Voortijdige terugkeer 

Bij voortijdige terugkomst om redenen die de reisverzekering dekt (bijvoorbeeld ernstige ziekte of 
overlijden van naaste familieleden) zal het BPV bureau proberen een nieuwe BPV plaats voor je te 
vinden. De BPV wordt met een onvoldoende beoordeeld. Voortijdige terugkeer om redenen die de 
verzekering niet dekt (bv. heimwee) kan financiële consequenties hebben. Ga na hoe dit zit bij het 
afsluiten van je verzekering. 
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Weer terug 

Weer terug op Nederlandse bodem en heel wat ervaringen rijker! De één zal sneller geacclimatiseerd 
zijn dan de ander, maar om het acclimatiseren wat makkelijker te maken, worden hier een aantal tips 
gegeven. 
Cultuurshock 

Weer terug in Nederland kun je te maken krijgen met een omgekeerde cultuurshock of heimwee. Het 
kan best lastig zal zijn om weer te wennen in Nederland. Geef jezelf er de tijd en ruimte voor. Verwacht 
niet dat je na een week al weer helemaal geacclimatiseerd bent. Hou er rekening mee dat het soms 
moeilijk kan zijn om je verhaal kwijt te kunnen bij anderen. Veel van wat je vertelt en laat zien, kunnen 
anderen niet echt begrijpen, tenzij ze hetzelfde hebben meegemaakt. Het kan helpen om met je 
reisgenoten te praten over allerlei ervaringen. 

Praktische tips 

 Regel alles wat te maken heeft met de verzekering. Als er een reisverzekering afgesloten is in
plaats van de gewone verzekering, zet deze dan weer om in de gewone verzekering. Soms is dit
van tevoren al te regelen. Dat geldt ook voor een reisverzekering die is afgesloten naast de
gewone verzekering; hier hoeft na terugkomst in principe niet meer naar omgekeken te worden,
maar check het wel!

 Zaken met betrekking tot je studiebeurs en OV-kaart.
 Er ligt waarschijnlijk een stapel post te wachten. Stel het niet te lang uit om dat door te nemen.

Neem in ieder geval in één van eerste dagen belangrijke post door!
 Kijk na of alles met de financiën goed gegaan is de afgelopen maanden. Check of alle rekeningen

betaald zijn of nog betaald moeten worden.
Maak een afspraak bij de huisarts voor een MRSA controle en bij GG&GD of Meditel voor
eventuele aanvullende vaccinaties.

 Vergeet niet je vreemde geld en/of travellercheques die overgebleven zijn in te wisselen.

Evaluatiegesprek 

In één van de eerste weken na terugkomst vindt er een evaluatiegesprek op school plaats. Je wordt 
uitgenodigd door de BPV docent voor een “debriefing”. Het evaluatieformulier in bijlage 2 van het 
Draaiboek internationale activiteiten vul je in en lever je in bij je BPV docent. 

Afronden schoolactiviteiten 

Maak  na thuiskomst zo snel mogelijk de stage- en/of schoolopdrachten af, en lever ze in bij je BPV 
docent. 
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Bijlage 1 Vragenlijst m.b.t. motivatie IBPV 

Vragen voor motivatie deelname aan een IBPV 

Vul de vragenlijst zo goed mogelijk in! De gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 

Naam :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Adres :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Postcode en Woonplaats :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnr. :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Geboortedatum :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Klas :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vooropleiding :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Werk/ IBPV- ervaring :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sector :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Locatie A/ P/G/K/R :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Motiveer waarom je een IBPV/project in het buitenland wilt.

2. Wat betekent het voor jou dat je je moet houden aan andere gewoonten, levenswijzen en regels als
je van huis weg bent?

3. Welke begeleiding denk je nodig te hebben in het buitenland? Motiveer je antwoord?

4. Welke taal wordt tijdens de IBPV als voertaal gehanteerd?

5. Hoe vaardig ben je in het spreken van bovengenoemde taal?
Omcirkel het antwoord en geef aan om welke taal het gaat.

Beginner/ gemiddeld/ gevorderd/ver gevorderd

6. Wat waren de resultaten van een evt. vorige IBPV en theorie?
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7. Hoe werk jij aan opdrachten?

8. Noem drie positieve punten en drie negatieve punten van jezelf.

9. Zijn er bijzonderheden op het gebied van jouw lichamelijke en psychische gezondheid?

10. Schrijf iets op over de volgende punten:
 Heimwee

 Reizen

 Hoe kijken je ouders aan tegen een IBPV/project aan in het buitenland?

 Hoe leef jij zonder sociale controle?

 Zelfstandigheid

 Flexibiliteit

 Verantwoordelijkheid

11. Persoonlijke opmerkingen:
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Bijlage 2 Vragenlijst m.b.t. evaluatie IBPV 

Vragen voor evaluatie van een IBPV 

Vul de vragenlijst zo goed mogelijk in! 

Naam :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Adres :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Postcode en Woonplaats :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnr. :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Geboortedatum :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Klas :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vooropleiding :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Werk/ IBPV- ervaring :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sector :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Locatie A/ P/G/K/R :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Geef een algemene indruk van je IBPV in het buitenland.

2. Hoe heb je de voorlichting vanuit school ervaren m.b.t. de volgende punten. Geef aan wat je een
volgende keer verbeterd wilt zien.

 De reis naar een IBPV-plaats in het buitenland;

 De IBPV-plaats;

 De omgeving van de IBPV-plaats;

 De woonsituatie;
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 Leefsituatie, vrije tijd en regels;

 Mogelijkheden tot het bezoeken van kerkdiensten;

 Financiële zaken;

 Verzekering;

 Probleemsituaties.

3. Heb je je voldoende kunnen voorbereiden op de taal? Zo ja/ Zo nee leg uit.

4. Hoe was de opvang van de organisatie waar je een IBPV hebt doorgebracht?

5. Hoe heb je de woonsituatie ervaren?

6. Hoe heb je de cultuur ervaren?

7. Hoe heb je je vrije tijd doorgebracht? Heb je leuke tips voor andere studenten?
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8. Hoe vond je de begeleiding van de organisatie in het buitenland? Geef duidelijk aan wat je een
volgende keer verbeterd wilt zien.

9. Hoe vond je de begeleiding van school? Geef duidelijk aan wat je een volgende keer verbeterd zou
willen zien.

10. Hoe heb je aan je opdrachten kunnen werken?

11. Welke tips heb jij voor andere studenten die een IBPV/project in het buitenland doorlopen?

De hoofdlijnen van de uitkomsten van de evaluaties worden door de Expertisegroep Internationalisering 
besproken. Op eventuele verbeterpunten wordt actie ondernomen. 
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Bijlage 3 Contract IBPV/PROJECT 

Vertrouwelijk 

Gegevens Praktijkorganisatie 

Naam :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Adres :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Postcode/ Woonplaats :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Land :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnummer :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Emailadres :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Erkend : Ja/nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Verzekering voor student : Ja/nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Financiële afspraken :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Huisvesting :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Gegevens Student 

Naam :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Adres :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Postcode/ Woonplaats :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnummer :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Geboortedatum :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Klas + mentor :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Gebruik dieet : Ja/nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Gebruik medicatie : Ja/nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Verzekering + gegevens* : Ja/nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Lichamelijk/ Psychisch  : Ja/nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Gezond * 

* Bijzonderheden :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Gegevens Ouders/ Verzorgers 

Naam :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Adres :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Postcode/ Woonplaats :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnummer privé :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnummer werk :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Emailadres :  --------------------------------------------------------------------------------------  
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Gegevens School 

IBPV-/projectcoördinator/ docent : -------------------------------------------------------------------------------------  

Naam :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Adres (school) :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnummer school :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Emailadres :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Telefoonnummer privé :  --------------------------------------------------------------------------------------  

E-mailadres :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Afspraken: 

 Een wijziging in de gegevens zal zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan alle betrokkenen.

 De stage wordt uitgevoerd volgens de praktijkovereenkomst en de aanwijzingen in de handleiding
bij de beroepspraktijkvorming. De student heeft van deze handleiding twee exemplaren
ontvangen waarvan een exemplaar bestemd voor de stagebegeleider in het buitenland.

 De ouders dragen zelf zorg voor (afspraken over en kosten van) de heen- en terugreis. De school
kan hierin een informerende rol vervullen. De school verstrekt desgevraagd informatie over de
samenstelling van het IBPV-/project-fonds.

 De ouders zijn op de hoogte van belangrijke informatie over reisdocumenten, verzekering,
studiefinanciering, gezondheidsrisico’s.

 Overeenkomstig het gestelde in een IBPV-/projecthandleiding wordt bij de contacten
onderscheid gemaakt tussen correspondentie over privé-aangelegenheden en contacten over het
leerproces.

 Contacten betreffende het leerproces vinden plaats tussen de student, de praktijkorganisatie en
een IBPV-/projectdocent.

 Onvoorziene omstandigheden waarbij de voortgang van de stage in het geding kan zijn worden
zo spoedig mogelijk gemeld bij een IBPV-/projectcoördinator.

 Tijdens de gehele IBPV, dus ook buiten werktijd, zullen de schoolregels m.b.t. identiteit, houding,
gedrag en kleding van toepassing zijn

 De studenten verzorgen tijdens hun stageperiode een bijdrage aan de Facebook-pagina van het
Hoornbeeck College

Ondergetekenden geven hierbij het recht aan de begeleidende docenten om sancties toe te passen als de 
student zich niet houdt aan bovengenoemde regels. 

Ouders/ verzorgers geven toestemming voor een IBPV-/projectperiode in het buitenland 
De student:  de ouder(s)/verzorger(s): 

 -------------------------------------------   ------------------------------------------- 
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Bijlage 4 Regeling tegemoetkoming kosten 

Bron: Informatiegids van het Hoornbeeck College. 

3.1 Buitenlandse stages, werkweken en excursies 

Onder bepaalde voorwaarden worden studenten in de gelegenheid gesteld kennis te maken met het 
beroepenveld. Dat kan zijn in het buitenland door middel van een stage, of door bedrijfsbezoeken 
gedurende een werkweek of een excursie in buiten- of binnenland. De buitenlandse stages, werkweken 
en excursies zijn niet noodzakelijk om de opleiding te volgen en het diploma te behalen. Daarom zijn de 
kosten van deze stage of werkweek/excursie voor rekening van de student. Indien een student voor 
deze schoolkosten niet betaalt, kan er van deze faciliteit geen gebruik worden gemaakt en wordt de 
student in die tijd op school verwacht. Voor het volgen van een buitenlandse stage kan er een aanvraag 
worden gedaan voor tegemoetkoming in de kosten vanuit het bpv-fonds (zie paragraaf 5.2).  

5.2 Tegemoetkoming vanuit BPV-fonds 
In de loop van de studie zal de student een - van de gekozen opleiding afhankelijk - aantal weken of 
maanden beroepspraktijkvorming (ook wel stage genoemd) volgen bij een instelling of bedrijf. Deze 
praktijkvorming is voor alle sectoren een integrerend en kwalificerend onderdeel van de totale 
beroepsopleiding. Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs kan het onderwijs in de praktijk 
van het beroep slechts plaats hebben op grond van een overeenkomst tussen de onderwijsinstelling, de 
student en het bedrijf of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. Voor opleidingen in de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is bovendien de ondertekening door het betreffende 
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven vereist. Het Hoornbeeck College zal zorgdragen voor de 
tot standkoming van een dergelijke praktijkovereenkomst. 

Een belangrijk deel van alle opleidingen binnen het Hoornbeeck College vindt plaats tijdens de 
beroepspraktijkvorming (bpv). Ongeveer 30% van de opleidingstijd wordt doorgebracht in een bedrijf of 
organisatie, terwijl dit bij de BBL-opleidingen ongeveer 60% is. Het komt voor dat studenten en hun 
ouders hoge extra kosten moeten maken om deze bpv te kunnen realiseren. Hierin wil het bpv-fonds in 
een aantal gevallen voor een deel voorzien. Onder deze regeling valt ook een eventuele stage in het 
buitenland. Voor de aanvang van de eerste bpv-periode ontvangen de stagiairs een toelichting met een 
aanvraagformulier voor een tegemoetkoming uit het bpv-fonds. 

Samenvattend: 

Er kan m.b.t. I-BPV in geval van zeer beperkte financiële draagkracht een aanvraag worden gedaan voor 
een vergoeding van maximaal 50% 
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Bijlage 5 Verzekering buitenlands IBPV o.b.v. regelgeving uit de te 
onderteken subsidie-overeenkomst voor Erasmus+ VET 
(artikel 5) 

Citaat van het betreffende artikel: 

ARTIKEL 5 – VERZEKERING 

5.0 De deelnemer dient voldoende verzekerd te zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat de student op 
basis van door hem/haar ingewonnen informatie zorg draagt voor een afdoende verzekering. Het 
Hoornbeeck College is alleen aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit tijdens de stage 
verrichte activiteiten conform de overeengekomen BPV-opdracht.   [ De instelling zal een clausule 
bij deze overeenkomst voegen om er zeker van te zijn dat de studenten goed ingelicht zijn over 
zaken m.b.t. verzekeringen, en zij zullen in alle gevallen aangeven wat verplicht is of aanbevolen 
wordt. Voor verplichte verzekeringen geldt dat de verantwoordelijke die de verzekering neemt 
(voor studies: instelling of deelnemer en voor stages: ontvangende organisatie, zendende instelling 
of student) vermeld dient te worden. De volgende informatie is optioneel maar aanbevolen: 
verzekeringspolisnummer en referentie en de verzekeringsmaatschappij. Dit hangt zeer af van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in het zendende en ontvangende land. 

5.1  Bevestiging dat er een ziektekostenverzekering door de student is afgesloten, vindt plaats door 
ondertekening van deze overeenkomst. [ Normaal wordt basisdekking verzorgd door de nationale 
ziektekostenverzekering van de deelnemer alsook tijdens zijn of haar verblijf in een ander EU land 
via de European Health Insurance Card. Echter de dekking van de European Health Insurance Card 
kan soms niet voldoende blijken, vooral in geval van repatriëring en specifieke medische 
interventie. In een dergelijk geval kan een aanvullende particuliere verzekering nuttig zijn. Het is de 
verantwoordelijkheid van de zendende instelling van de student om zorg te dragen dat de 
deelnemer op de hoogte is van ziektekostenverzekeringen en wat ermee samenhangt. 

5.2  Bevestiging dat door het Hoornbeeck College een aansprakelijkheidsverzekering (die schade dekt 
veroorzaakt door de student op zijn werkplek [of studieplek indien van toepassing voor studies]) 
afgesloten is en hoe en wat er afgesloten, vindt plaats door ondertekening van deze overeenkomst. 

[Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schades veroorzaakt door de student gedurende zijn of 
haar verblijf in het buitenland (onafhankelijk of hij/zij aan het werk is of niet). Er zijn diverse 
regelingen m.b.t. aansprakelijkheidsverzekering in verschillende landen die betrokken zijn bij 
transnationale leermobiliteit voor stages. Stagiaires lopen daardoor het risico niet verzekerd te zijn. 
Daarom is het de verantwoordelijkheid van de zendende instelling om te controleren dat er een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten is die verplicht minimaal schades dient te dekken die door 
de deelnemer op de werkplek veroorzaakt zijn. Bijlage 1 geeft duidelijkheid of dit wordt gedekt 
door de ontvangende organisatie of niet. Indien het niet door de nationale wetgeving van het 
ontvangende land verplicht gesteld wordt, dan kan dit misschien niet opgelegd worden aan de 
ontvangende organisatie.]  

5.3  Bevestiging dat door het Hoornbeeck College een ongevallenverzekering gerelateerd aan de 
werkzaamheden van de student is afgesloten (die minstens dekking geeft voor schades veroorzaakt 
door de student op de werkplek [studieplek indien van toepassing voor studies]) en hoe en wat is 
afgesloten zal worden opgenomen in deze overeenkomst. 
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[Deze verzekering dekt schades geleden door werknemers door ongelukken op de werkplek. In vele 
landen zijn werknemers verzekerd tegen dergelijke ongelukken op het werk. Echter, in hoeverre 
transnationale stagiaires gedekt zijn binnen dezelfde verzekering kan variëren van land tot land dat 
betrokken is bij transnationale leermobiliteitsprogramma’s. Het is de verantwoordelijkheid van de 
zendende instelling om te controleren dat er een ongevallenverzekering is afgesloten voor 
ongelukken op de werkplek. Bijlage 1t geeft aan of dit al gedekt wordt door de gastorganisatie of 
niet. Indien de ontvangende organisatie dergelijke dekking niet heeft (wat niet opgelegd kan 
worden zonder dat het verplicht gesteld is door de nationale wetgeving van het ontvangende land), 
dan zal de zendende instelling ervoor zorgdragen dat de student gedekt is door een dergelijke 
verzekering (afgesloten door of de zendende instelling (op vrijwillige basis als deel van hun 
kwaliteitsmanagement) of door de deelnemer zelf)] 
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Info aansprakelijkheidsverzekering IBPV 

Welke verzekering heeft het Hoornbeeck College afgesloten? 

Het Hoornbeeck College heeft een BPV-/projectaansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
met een werelddekking.  

Wat biedt de verzekering? 

De verzekering biedt een excedentdekking voor aansprakelijkheid welke voortvloeit  
uit BPV-/projectwerkzaamheden welke de student in opdracht van de stagebiedende  
organisatie uitvoeren. De verzekering biedt een excedentdekking voor schade aan  
derden (relaties van het BPV-/projectbedrijf) tot maximaal € 2.500.000,00 per aanspraak 
met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar.  
Een BPV-/projectverzekering van de onderwijsinstelling biedt geen dekking voor de  
letselschade (of materiële schade) die personen lijden door het toedoen van anderen.  
In het Onderwijs Totaalpolis heeft de school geen ongevallenverzekering. Deze keert  
niet uit bij overlijden of blijvende invaliditeit.  
Van toepassing is een eigen risico van € 100,00 per aanspraak. Het eigen risico van  
€ 5.000,00 voor personenschade geleden door ondergeschikten is uitsluitend van  
toepassing op het personeel van het Hoornbeeck College en niet op studenten.  
Een BPV-/projectverzekering is alleen van toepassing voor situaties waarin de studenten  
werken. Vanaf het moment dat zij privé bezig zijn valt dat onder hun eigen  
dekking.  

Wat moet er  in het buitenland geregeld worden m.b.t. afspraken over verzekeringen? 

De stageaansprakelijkheid moet zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst.  
Daarnaast moet het bedrijf waar de student stage loopt een verzekering afsluiten  
voor de student (Conform Europese wetgeving zal ieder bedrijf een AvB-verzekering  
moeten sluiten voor zijn ondergeschikten. Een student is ook een ondergeschikte en  
staat gelijk met personeel dat een vast dienstverband heeft). Er moet altijd gevraagd  
worden hoe de organisatie verzekerd is voor het huidige personeel.  
Schade richting het BPV-/projectbedrijf en haar relaties is gedekt indien in de praktijkovereenkomst de 
aansprakelijkheid voor BPV-/projectwerkzaamheden uitdrukkelijk is overgenomen door de school 
(alleen voor schade als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten van de student is dekking).  
Wanneer het bedrijf waar de student BPV/project loopt geen verzekering voor hen  
afsluit mag de student niet bij dit bedrijf een BPV/ project uitoefenen.  
Wat als het BPV-/projectbedrijf onachtzaam is of in gebreke blijft?  
Als een student schade lijdt door onrechtmatig of nalatig handelen van het BPV-  
/projectbedrijf dan is het BPV-/projectbedrijf aansprakelijk (zorgplicht).  
De student wil geen risico lopen en wil zich naast de verzekering van school  
verzekeren?  

In het kader van de hierboven genoemde risico´s is het belangrijk voor de student in 
ieder geval de volgende verzekeringen te hebben:  
• Ziektekostenverzekering met wereld of Europa dekking;
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• AVP (aansprakelijkheid voor particulieren – inzake schade die zij zelf als privépersonen
veroorzaken);

• Reisverzekering (i.v.m. repatriëring, bagage en evt. ongevallen).

Aansprakelijkheid praktijkbiedende organisatie  
Deze informatie is door de verzekeraar aangereikt. Omdat we niets af willen doen aan de inhoud van de 
voorwaarden is dit één op één overgenomen. De taal is juridisch van aard, alle aanvullingen kunnen 
bewust of onbewust de inhoud negatief beïnvloeden.  

Hoofdlijnen aansprakelijkheid Hoornbeeck College 

 Primair is de stagebiedende bedrijf/organisatie verantwoordelijk voor de verzekering van
ondergeschikten

 Niet toereikende uitkering schade wordt bezien of het onder dekking van het Hoornbeeck
College valt (secundaire aansprakelijkheid)

Aansprakelijkheid praktijkbiedende organisatie 

Op de praktijkbiedende organisatie rust een wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de 
deelnemers. Dit betekent dat de praktijkbiedende organisatie aansprakelijk is voor schade die de 
deelnemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, alsmede voor schade door de deelnemer in 
de uitoefening van zijn werkzaamheden toegebracht aan derden of de praktijkbiedende organisatie zelf. 
De praktijkbiedende organisatie draagt zorg voor het afsluiten van een deugdelijke verzekering te dien 
aanzien. 

Uitsluitend ingeval de verzekering van de praktijkbiedende organisatie niet toereikend is of niet tot 
uitkering overgaat, zal worden bezien of de geleden schade onder de dekking valt van de door het 
Hoornbeeck College voor de studenten afgesloten (secundaire) verzekeringen. Dit laat de 
aansprakelijkheid van de praktijkbiedende organisatie overigens onverlet. Het Hoornbeeck College heeft 
een secundaire aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van haar deelnemers afgesloten.  Daarbij zij 
opgemerkt dat de dekking van schade aan motorvoertuigen is beperkt tot een verzekerd bedrag van € 
12.500,-- en niet van toepassing is indien de schade op de openbare weg is ontstaan. Nadrukkelijk wordt 
gesteld dat dit geen dekking is in de zin van de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering 
Motorvoertuigen). Een kopie van de relevante polis ligt ter inzage bij de Centrale Diensten. 

Aansprakelijkheid Hoornbeeck College 

Indien het Hoornbeeck College uit enige hoofde aansprakelijk is voor enigerlei schade voortvloeiend uit 
deze overeenkomst, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de door het Hoornbeeck College afgesloten verzekering wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden ten laste 
van de verzekerde komt. Een kopie van de relevante polis ligt ter inzage bij de financiële administratie 
van het Hoornbeeck College. 

Wat regelen voor de BPV-/projectbedrijf in het buitenland? 

 De stageaansprakelijkheid moet zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst.

 Daarnaast moet het bedrijf waar de student stage loopt een verzekering afsluiten voor de
student

 (Conform Europese wetgeving zal ieder bedrijf een
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 AvB-verzekering moeten sluiten voor zijn ondergeschikten.

 Een student is ook een ondergeschikte en staat gelijk met personeel dat een vast dienstverband
heeft).

 Er moet altijd gevraagd worden hoe de organisatie verzekerd is voor het huidige personeel.

 Schade richting het BPV-/projectbedrijf en haar relaties is gedekt indien in de
praktijkovereenkomst de aansprakelijkheid voor BPV-/projectwerkzaamheden uitdrukkelijk is
overgenomen door de school (alleen voor schade als gevolg van onrechtmatig handelen of
nalaten van de student is dekking).

 Wanneer het bedrijf waar de student BPV/project loopt geen verzekering voor hen
afsluit mag de student niet bij dit bedrijf een BPV/ project uitoefenen.

 Wat als het BPV-/projectbedrijf onachtzaam is of in gebreke blijft?

 Als een student schade lijdt door onrechtmatig of nalatig handelen van het BPV-
/projectbedrijf dan is het BPV-/projectbedrijf aansprakelijk (zorgplicht).

De student wil geen risico lopen en wil zich naast de verzekering van school verzekeren? 

 In het kader van de hierboven genoemde risico´s is het belangrijk voor de student in ieder geval
de volgende verzekeringen te hebben:

 Ziektekostenverzekering met wereld of Europa dekking;

Doorlopende reisverzekering 

 Onder deze verzekering worden o.a. de kosten van een langer verblijf, overkomen van
familieleden, alsmede de kosten van terugreis

 Indien naaste familieleden thuis ernstig ziek is geworden/ ongeval is overkomen vergoed.
Vergoeding is max. de reis voor één familielid.

 Daarnaast worden de kosten vergoed als de student i.v.m. ziekte/ongeval (of stoffelijk
overschot) naar Nederland moet worden gerepatrieerd.

 Tevens wordt schade aan logiesverblijven (max. EUR 454,-) alsmede schade/ verlies van bagage
(max. EUR 1.135,--) vergoed.

In geval van calamiteiten  melden 

Op werkdagen  Overdag Centrale Diensten (033) 468 08 39

Buiten kantooruren  Contact opnemen met ANWB alarmcentrale (070) 314 1414
(24 uur per dag, 7 dagen per week)
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