WAT en HOE… IBPV
Over buitenlandstage voor studenten

WAT IS IBPV?

SUBSIDIE MOGELIJK?

De mogelijkheid tot een internationale stage voor studenten zodat je kennis
maakt met werken en wonen in het buitenland. Een belangrijk onderdeel is
daarbij het verbeteren van bijvoorbeeld je Engels. Een internationale stage is in
principe overal ter wereld mogelijk. Wel zijn er bepaalde beperkingen met
betrekking tot de VS en Canada. Deze vind je op Hoornbeeck.nl onder het
kopje stageinformatie.

Alleen voor stages binnen Europa kan jaarlijks een beroep gedaan worden op het
Europese fonds van Erasmus Plus. Dat betekent dat je een tegemoetkoming in de
onkosten kunt krijgen voor je Internationale BPV. De vergoeding van IBPV wordt
bepaald op basis van de reisafstand en de duur van de IBPV.

VOORWAARDEN?

De IBPV kent wel bepaalde voorwaarden. Zo moet je gezond zijn om te kunnen
reizen en moet je zelfstandig kunnen werken en verblijven in een internationale
context. Daarnaast gelden er per opleiding eisen met betrekking tot motivatie en
beroepshouding. Deze voorwaarden kun je vinden op de website van het
Hoornbeeck onder het kopje "Leerbedrijven". Je opleidingsmanager bepaalt
uiteindelijk na overleg met het docententeam of je kunt gaan (Go/No Go)

ORIËNTEREN?

Het is zo ver. Je bent enthousiast en je wilt graag internationaal ervaring op doen! In
welk land wil je dat of kun je dat? Welke bedrijven hebben reeds een goede relatie
met het Hoornbeeck? En waar leer je het meeste van? Er zijn veel organisaties deie
zich bezig houden met internationale stages. Kijk eerst eens op de website van het
Hoornbeeck of op Stagemarkt.nl. Dan weet je ook zeker dat een bedrijf
geaccrediteerd (toegestaan) is.

STAPPENPLAN

ONDERWEG EN
WEER TERUG

Heb je je wensen op een rijtje? Vraag dan bij je BPV-coördinator het stappenplan
op, of download dit van de website van het Hoornbeeck. Op dit stappenplan vind je
precies waarvoor "vinkjes" nodig zijn om alles in gang te zetten.

Tijdens de IBPV wordt je door school begeleidt. Dat kan door een bezoek op de
locatie, maar meestal vindt de begeleiding op afstand plaats via bijvoorbeeld
Skype-gesprekken en mailcontact.
Na terugkeer wordt de IBPV geëvalueerd met je docententeam en eventueel
vragen we je een presentatie te geven voor andere enthousiaste studenten.
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