
Stage in 6Ha
Datum: 18 februari



Stage klas 6

• Periode A (9 weken vanaf 31 augustus 2020) = aaneengesloten 
stageperiode van 10 weken – kan eventueel naar het buitenland

• Periode B & C = 1 dag in de week stage & week voor de kerst- en 
voorjaarsvakantie

• Periode D = afsluitende stage / proeve -> 4 dagen in de week 
stage, 1 dag in de week werken aan opdracht/verslag op school



Stage zoeken

• Via www.stagemarkt.nl
• Zoek op crebocode 25502 
• Uiterlijk 1 juli 2020 gegevens stagebedrijf periode A 

doorgeven aan school

http://www.stagemarkt.nl/
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Een stagebedrijf vinden via

• www.stagemarkt.nl op crebocode-opleiding (25502) en op 
land(en) zoeken. Je kunt kiezen: ‘alle landen’ Zoektips: info-
brochure buitenland stage

• Netwerk ouders / familie / bekenden
• Extern bemiddelingsbureau (kosten) > info brochure buitenland 

stage
• Zelf googlen en bedrijf benaderen
• Via je stageadressen > praktijkopleiders, 

personeelszaken, directeur benaderen.
• Zie tips websites ‘info-brochure buitenland stage’

http://www.stagemarkt.nl/


Zoeken op www.stagemarkt.nl

http://www.stagemarkt.nl/


Waarom naar het buitenland?

• algemene ontwikkeling door een buitenland ervaring
• jezelf goed leren kennen
• aanpassingsvermogen ontwikkelen
• persoonlijke en sociale groei
• kennis van andere taal & cultuur
• voordeel op de arbeidsmarkt
• vermelding op je diploma
• levenservaring



Infobrochure ‘stage in het buitenland’

• Studiefinanciering: (uitwonende beurs aanvragen en OV stop 
zetten)

• Visum en welke regels per land, inentingen
• Visumbureau in Naaldwijk als versneld bemiddelaar
• Websites die je verder kunnen helpen
• Verzekeringen, soms moet je aanvullend verzekerd zijn.
• Contactmomenten school-bedrijf-student



De schoolopdrachten 

➢Wanneer ontvang je de buitenland-schoolopdracht in 
het Nederlands en in het Engels?

➢Kun je om een bedrijfsopdracht vragen?
➢Wanneer mag je een schoolopdracht laten vervallen?
➢Wanneer moet je je schoolopdrachten inleveren?
➢Tellen je schoolopdrachten mee? Ja! 
➢Naar het buitenland? Verslag in het Engels!



Voorbereiden van een stage

• Check informatiebrochure ‘buitenland stage’
• Naar welk land?
• Welk type bedrijf? Dit MOET op de opleiding aansluiten.
• Ga je alleen of samen?
• Wat is jouw budget?
• Erasmusfonds voor EU-landen aanvragen zodra je een 

bedrijf hebt gevonden!
• Ga de visum-regels of werkvergunning na in de info-

brochure



Solliciteren.. PROMOOT JEZELF!

• ENGELSE LES Telefoongesprek PITCH, brief en CV in het Engels.
• NEDERLANDSE LES Buitenland brief en PITCH
• Je mentor checkt ook je brief en CV, maak hier gebruik van!
• Stel je zelf voor. Enthousiast!
• Wat: wat wil je leren, wat zijn je schoolopdrachten.
• Waar: welke opleiding volg je? (Naam opleiding : manager retail

- School: Lentiz Dalton Het Groene Lyceum).
• Waarom heb je juist voor dit bedrijf gekozen? (lees de website!)
• Hoe lang duurt je stage? 9 weken - van 31 augustus / tot 13 

november 2020 (zie document ‘buitenland stage’)



Bedrijf benaderen na je sollicitatie

Solliciteren en dan..?
➢ Altijd enthousiast nabellen! Succes zit in je Follow Up na je 

sollicitatiebrief
➢ ‘PROMOOT JEZELF, EEN ENTHOUSIASTE STEM DOET WONDEREN!
➢ Pas bij een ja-antwoord vraag je naar de praktische kanten. 

Hulp met overnachtingsplek, stagetijden, woon- en werkverkeer.
➢ Lees de info-brochure buitenland stage voor de overige regels. 



Bedrijf gevonden en nu?

➢ Vraag goedkeuring aan mevrouw Stekelenburg. Zij checkt of 
het bedrijf in het opleidingsdossier past.

➢ De lopende sollicitaties direct afmelden en netjes bedanken! Je 
maakt de weg vrij voor een andere student.

➢ Aanvraag POK via mevrouw Stekelenburg (link volgt via SOM)
➢ Deadline POK Inleveren – uiterlijk 1 juli 2020 
➢ VOOR VERTREK POK laten tekenen! Inscannen en inleveren bij 

de administratie.
➢ Geen getekende POK ingeleverd? Niet op stage!
➢ Dubbelcheck: Erasmus Beurs aangevraagd?
➢ Meer stageplekken gevonden? Geef dit door aan je 

medestudent én aan je mentor. Help elkaar!



Contact tijdens je stage
➢ Ga vòòr de start van je stage na:

- Wie is je praktijkopleider? 
- Stuur e-mail adres en telnr. naar je bpv-begeleider! 
- Noodzakelijk voor evaluaties en het contact met jou.

➢ Wekelijks e-mailen naar je bpv-begeleider(school) over: 
- activiteiten 
- wat je hebt geleerd
- voortgang van de schoolopdrachten (en vanuit bedrijf)
- ervaringen in de begeleiding in het bedrijf



Week 1-2

De bpv-begeleider (school) neemt contact op met de praktijkopleider.

Hij/zij maakt een afspraak voor een tweede telefonisch contact in week 5-6.

Je wordt op de hoogte gesteld van het gesprek met het bedrijf via de e-mail.

Week 3-4

Je maakt een afspraak voor een tussenevaluatiegesprek met de praktijkopleider. 

Mail het ingevulde tussentijdse evaluatieformulier uiterlijk in week 5 naar je bpv-
begeleider (school).

Let op! Heb je de Engelse versie van het formulier bij je?



Week 5-6

WEEK 5-6

De bpv-begeleider (school) belt met het bedrijf op basis van je evaluatieformulieren. Hij 
koppelt je het gesprek terug per e-mail.

Week 7-8-9

WEEK 7-8-9

Je maakt een afspraak met de praktijkopleider en bespreekt het eindbeoordelings
formulier.

Je e-mailt dit naar de bpv-begeleider (school), ingevuld en ondertekend uiterlijk in week 9. 
Op basis hiervan neemt de bpv-begeleider contact op in week 10.



Week 10

WEEK 10

De bpv-begeleider (school) neemt contact op met de praktijkopleider (bedrijf) om de bpv af 
te ronden met het beoordelingsformulier.

Laatste dag van je stage!

Urenstaat e-mailen!!
URENSTAAT E-MAILEN

Je e-mailt het ondertekende uren-registratieformulier aan je bpv-begeleider.
De bpv-begeleider levert dit in.

Let op! Engelse versie bij je?



Na je stage

Afspraak met BPV-begeleider op schoolmet JE STAGE:
AFSPRAAK MET BPV-BEGELEIDER SCHOOL

De bpv-begeleider rondt de beoordeling af, zorgt dat je een kopie ontvangt voor je 
stagemap en bespreekt met jou in Nederland met een gezamenlijke afspraak.



Informatie over Erasmusfonds Mevrouw Stekelenburg / Coördinator Jacqueline van Eijk

Informatie over visum / vergunningen Mevrouw Stekelenburg / Coördinator Jacqueline van Eijk

Bedrijf gevonden, maar NIET erkend? Goedkeuring vragen bij mevrouw Stekelenburg.

Aanvraag SBB Via mevrouw Stekelenburg 
Leerling checkt bij bedrijf of ze de automatische link hebben 
ontvangen. Dit moeten ze activeren! Dan past gaat de SBB 
aanvraag lopen!

Sollicitatiebrief en telefoongesprek Engels Engelse les

Sollicitatiebrief Nederlands voor het buitenland Nederlandse les

Ondersteuning bij zoeken naar een bedrijf in het buitenland? Mevrouw Stekelenburg

Wie doet wat?



Aanvraag nieuw (nog niet gecertificeerd bedrijf) – duurt vaak een maand
AANVRAAG NIEUW BEDRIJF DUURT RUIM EEN MAAND!!

1. Bedrijf moet binnen het kwalificatiedossier passen. Check bij mevrouw Stekelenburg
2. Zorg ervoor dat alle gegevens van het bedrijf bekend zijn; naam contactpersoon, telefoonnummer 

en e-mailadres.

3. School doet de aanvraag.

4. Bedrijf ontvangt automatische link om in te vullen met:
a. stageduur en naam student
b. naam school: Lentiz onderwijs groep

5. Pas na bevestiging van deze link neemt het SBB contact op met het bedrijf. Link komt vaak in de spam. 
Check dus of het bedrijf de link van het SBB heeft ontvangen en check of het bedrijf de link heeft 
bevestigd! 

6. Het SBB gaat na of het bedrijf aan de eisen van de opleiding voldoet. Dit kan ruim vier weken duren! 
Student ontvangt melding van school of bedrijf is goedgekeurd.



Stagebedrijven klas 5 & 6 Het Groene Lyceum:

ALBERT HEIJN JUMBO PRAXIS KARWEI 
GAMMA HEMA WESTLAND FLORADA ANWB
INTRATUIN LEEN BAKKER KWANTUM SPORT 2000

ZUIVELHOEVE SLAGERIJ POLEIJ BEVER SPORT
PERRY SPORT 100% VOETBAL WELKOOP/HORTICOOP

DE BIJENKORF SHOEBY GSTAR RAW  
CENTER PARCS/ALBRON BENFRIED ‘T KRUIDVAT
TER LAAK ORCHIDS PROFIJT MEUBEL MAKRO PRIMERA

C&A OOMS SPORT BLOKKER HORNBACH
NOVIFLORA VAN KORTENHOF



Samenvatting stage klas 6:

• Periode A (9 weken vanaf 31 augustus 2020) kan 
eventueel naar het buitenland

• Periode B & C = 1 dag in de week stage & week voor 
kerst- en voorjaarsvakantie 

• Periode D = afsluitende stage / proeve -> 4 dagen in de 
week stage, 1 dag in de week werken aan 
opdracht/verslag op school

• Stagebedrijf via www.stagemarkt.nl met crebocode
25502

• Je bent hét visitekaartje van Het Groene Lyceum!

http://www.stagemarkt.nl/


Vragen? Neem contact op met jstekelenburg@lentiz.nl

mailto:jstekelenburg@lentiz.nl

