
 

Op buitenlandstage in coronatijd

1.
Is er sprake van een positief reisadvies voor dit land (code groen of geel)?
Bij sprake van reizen naar een land met veiligheidsrisico’s code oranje of rood gaat de stage niet door. 
Check hier de veiligheidsrisico’s.

3.
Je bent (en bij <18 jaar de ouders) bereid de 
(eventuele) financiële gevolgen voor eigen rekening 
te nemen als deze stage, als gevolg van corona, 
moet worden geannuleerd, gestopt of anderszins tot 
kosten leidt. Dit geldt ook als de reis geannuleerd 
wordt door een reisorganisatie. Annulering en 
repatriëring is op eigen risico. Soms is het mogelijk 
een deel van de onkosten vergoed te krijgen via 
Erasmusplus. Neem hierover contact op met jouw 
coördinator internationalisering. 

Het is weer mogelijk onder strikte voorwaarden om op buitenlandstage te gaan. Wil je zeker weten of dat kan? 
Volg dan onderstaande stappen. Deze checklist vul je twee keer in. De eerste keer voordat je start met de voorbereidingen 
van je buitenlandstage. De tweede keer 48 uur voor vertrek. 
Als je alle stappen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan kan jouw voorbereiding en buitenlandstage doorgaan.
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Nee

Nee

Nee

Ja

Ja
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2. 
Kun je voldoen aan de inreisbeperkingen van het 
land? Zoals online registratie, vaccinatiecertificaat, 
test- en/of quarantaineplicht?

5.
Neem contact op met jouw begeleider van de buiten-
landstage op jouw school en maak verdere afspraken 
over de voorbereidingen van jouw buitenlandstage. 
Onderteken de verklaring en lever een kopie in bij 
jouw coördinator internationalisering.

4.
De werkzaamheden op het stagebedrijf kunnen 
uitgevoerd worden conform de richtlijnen van de 
coronamaatregelen van het betreffende land.

Buitenlandstage in dit land is niet toegestaan, 
zoek een ander stageplek in een ander land of 
regel een stage in eigen land.

Zoek een andere stageplek in een ander 
land of regel een stage in eigen land.

5a. 
(Bij 2e keer invullen, 48 uur voor vertrek). Je stage 
in het buitenland kan doorgaan. Wij wensen je een 
leerzame maar vooral ook leuke ervaring. 

Ja

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

