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1. Voorwoord 
 
Dit is de handleiding minor gerelateerde stage die van toepassing is voor zowel de minor Public Health 
Promotion als de minor Echografie. De handleiding bevat niet-minor specifieke aspecten van de stage. De 
stage opdracht is uitgewerkt in de minorhandleidingen.  
Wanneer je als student van de minor Echografie van plan bent om je stage te lopen in het buitenland, neem 
dan voor de risico-inventarisatie daarvan contact op met de stagecoördinator buitenland minoren: 
Amsterdam: op dit moment (maart 2016) nog niet bekend.  
Groningen: Anne van der Wal – anne.vanderwal@inholland.nl 
 
Coördinator internationalisering AVAG: noortje.jonker@inholland.nl 
 
Beste studenten, het is zeer raadzaam om deze handleiding aandachtig te lezen. Alle relevante formulieren 
staan in deze handleiding. Indien voorschriften niet goed worden opgevolgd kan het zo zijn dat vergoedingen 
niet worden uitbetaald.  
 
Wij hopen dat deze handleiding bijdraagt aan een adequate organisatie van, en voorbereiding op, je stage.  
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2. Verzekeringen 
 

Voor de stages in zowel Nederland als het buitenland ben je wat betreft beroepsaansprakelijkheid 
verzekerd door AVAG. Het is wel belangrijk om zelf een reisverzekering af te sluiten. 

3. Financiën 
 

Voor de minor gerelateerde stage bestaat een financiële tegemoetkoming voor studenten die naar het 
buitenland gaan. Voor een internationale stage komen reis- en verblijfskosten in aanmerking voor 
vergoeding, tot een bedrag van maximaal € 640.  
Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient voldaan te zijn aan de door de opleiding 
gestelde criteria met betrekking tot deze stage.  
Er is geen tegemoetkoming in de onkosten van een nationale stage. 
Kijk voor vergoeding voor vaccinaties ook bij procedure buitenlandstage.  
 

 Algemene criteria financiën & interne / externe begeleiding. 
De stage is in principe budgetneutraal, idealiter gezien is de stage een win-win situatie.  
Binnen Nederland kan de opdrachtgever desgewenst een urenvergoeding van maximaal 10 uur á € 48,- 
voor zowel voorbereiding van de stage, begeleiding tijdens de stage en de inhoudelijke beoordeling van 
het eindproduct ontvangen. Ook is de aanwezigheid van de opdrachtgever bij de eindpresentatie gewenst.  
De vergoeding voor begeleiding bedraagt voor de eerste student maximaal € 480 en elke daaropvolgende 
student (in hetzelfde groepje) € 250. Mochten andere Nederlandse onderwijsinstellingen er ook een 
stageplek hebben dan kan het bedrag naar beneden toe worden bijgesteld. 

 

4. Criteria met betrekking tot de stage en opdrachtgever 
 

A. Stagebegeleider 
De stagebegeleider is verloskundige, gynaecoloog, of (medisch) professional op minimaal Hbo-
niveau. 
De competenties van de stagebegeleider waar de student zich in wil ontwikkelen stijgen ruim uit 
boven die van de stagiaire. De volledige stagetijd (verantwoord in het plan van aanpak) kan actief 
door de student benut worden. 
 

B. Contact met student 
Tijdens de stage moet regelmatig contact mogelijk zijn tussen opdrachtgever en student, dat wil 
zeggen tijdens de voorbereiding minstens drie maal, tijdens de stage minimaal een maal per week en 
tijdens de eindbeoordeling. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn om op indicatie contact op te nemen met de opdrachtgever 
gedurende de voorbereiding en de uitvoering van de stage. 

 
Bij de minor echo is de begeleider van de minor echo in veel situaties naast minorbegeleider, ook 
opdrachtgever van de stage.  
 

C. Beoordelingsmogelijkheden 
De opdrachtgever moet bereid zijn zo nodig het maken van het plan van aanpak te begeleiden, het 
plan van aanpak te beoordelen evenals het inhoudelijke product te beoordelen. 
Bij de begeleiding geeft de opdrachtgever zo mogelijk feedback op het plan van aanpak voorafgaand 
aan de minor specifieke stage en beoordeelt het plan op haalbaarheid, consistentie en inhoud. De 
student geeft zelf het kader van de stage aan. 
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D. Toegang tot gegevens 

De opdrachtgever verleent de student toegang tot de voor het project/onderzoek benodigde 
gegevens. 
 

E. Werving van de stageplaats 
Een stageplaats in Nederland die geen onderdeel uitmaakt van de adressen waarvan het stage 
bureau gebruik maakt wordt door de student zelf benaderd. Anders verlopen de contacten met 1e en 
2e lijns verloskundige stage-instellingen via het stagebureau. Voordat de student een dergelijk adres 
wenst te benaderen moet contact worden opgenomen met het stagebureau om te verifiëren dat het 
niet gaat om een reguliere stageplek die al door andere studenten is bezet. 
Voor een stageplaats in het buitenland benadert de student de stagecoördinator buitenland minoren: 
……………….. in Amsterdam en Anne van der Wal in Groningen. (voor mailadressen zie boven) 

 
F. Studenten gaan in groepen van 2 naar het buitenland. 

AVAG eist bij een stage buiten Europa dat de studenten in groepen van 2 bij dezelfde locatie stage 
lopen in verband met veiligheidsredenen. 
 

G. Informatie over stageplaatsen uit het verleden 
Op blackboard staat informatie over stageplaatsen in het buitenland. Deze informatie wordt in de loop 
van de tijd aangepast. 

 
H. Echostage 

Indien de echostage voornamelijk bestaat uit begeleiding tijdens het echo-spreekuur, wordt 
verondersteld dat de student tijdens deze dagen naast observatie, alle mogelijke beschikbare ruimte 
kan besteden met oefenen van uitvoeren van echoscopisch onderzoek. 
Indien een dag bestaat uit minder dan 8 uren wordt de resterende tijd gebruikt voor begeleiding, 
feedback op bijv. uitwerking van de leerervaringen of uitwerking van andere vraagstellingen.  
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5. Declareren 

Declareren van reis en verblijfskosten door studenten bij een stage buiten Nederland. 

 
Bij het declareren van de kosten dient een formulier samen met de bewijsstukken / nota's te worden 
opgestuurd naar de coördinator internationalisering. Deze stuurt het naar de financiële administratie. 
Uitbetaling geschiedt pas na goedkeuring plan van aanpak door de werkgroepbegeleider. 
 
Formulier declaratie stagevergoeding instelling 
 
Er zijn meerdere declaratieformulieren “Vergoeding (Internationale) Minorgerelateerde stage”.  
Betalingen naar het buitenland gaan vaker fout of worden vertraagd uitgevoerd als de gegevens niet juist zijn. 
Als voorbeeld is een foto van een afschrift heel bruikbaar, of briefpapier van de instelling met het 
banknummer erop. Sommige banken willen ook een IBAN of BIC nummer; informeer hiernaar. 
Stuur daarom bij het declaratieformulier altijd een bewijs van het rekeningnummer mee. 
Het rekeningnummer voor de vergoeding dient altijd van de instelling te zijn en niet een persoonlijk nummer 
van een begeleider. 
 
Voorbeeld van foto met rekeningnummer: 

   
nb: bedragen kunnen geanonimiseerd worden indien wenselijk. Van de contractpraktijken in Mikumi en 
Turiani is bewijslast voor het rekening nummer niet nodig. 
 

6. Procedure aanvraag minor gerelateerde stage 
 
- Check in overleg met de minor werkgroepbegeleider of de stageplaats, die je op het oog hebt, 

aantoonbaar voldoet aan de door de opleiding gestelde criteria. 
- Check in overleg met het stagebureau (voor Nederland) of de stageplaats, die je op het oog hebt, 

gelegenheid heeft om je een stageplaats te bieden. 
- Schrijf een plan van aanpak voor je stage. 
- Vraag je minorgerelateerde stage aan door je plan van aanpak bij je minor werkgroepbegeleider in te 

leveren.  
- De minor werkgroepbegeleider beoordeelt in hoeverre de gekozen invulling van de minorgerelateerde 

stage aansluit bij je individuele leerwensen maar ook voldoet aan de kwaliteitseisen van de opleiding.  
- Wanneer het PVA onvoldoende is beoordeeld, wordt binnen 2 weken de herkansing van het PVA 

ingediend. 
- Stageplannen worden door de minor werkgroepbegeleider beoordeeld. Na goedkeuring van je PVA kun je 

de stage definitief gaan plannen, en stuur je het plan van aanpak (indien nodig vertaald) op naar het 
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stageadres. Een afkeuring van je plan van aanpak kan uiteraard gevolgen hebben voor je planning van de 
minorstage. Een 2 x afgekeurd PVA heeft tot gevolg dat de minorstage niet vergoed wordt. 

 

7. Procedure buitenlandstage 
 
Een stage in het buitenland vergt een langer voorbereidingstraject! Hierbij de procedure met een richtlijn / 
tijdslijn:  
 

A. Keuze buitenlandstage 
Een student die voor de minor of het onderzoeksemester (na overleg) naar het buitenland wil heeft 
een stageplek op het oog of informeert daarnaar bij de minorbegeleider. 
Tijdstip: - het liefst voordat de minor begint, maar wat betreft de minor PHP uiterlijk in week 3 van de 
minor. Lukt dit niet dan wordt de buitenlandstage niet gefaciliteerd en vindt de stage in Nederland 
plaats.  

 
B. Voorlichting veiligheid 

Er wordt voorlichting gegeven over de veiligheid van de buitenlandstage (inclusief HIV preventie) en 
achtergrondinformatie over de gezondheidszorgstructuur in ontwikkelingslanden in het algemeen en 
de vaste stageplekken in het bijzonder. 
Tijdstip: tussen week 2 en week 5 van de minor 
 

C. Onderwerp stage 
Een onderwerp voor de minor-PHP of minor-echostage wordt vastgesteld na samenspraak tussen de 
student, de werkgroepbegeleider en de begeleider op de stageplek (opdrachtgever). 
 

D. Stageplek  
Is het een vaste stageplek van de opleiding dan wordt er eerst contact opgenomen met de vaste 
stageplek door de coördinator internationalisering (Noortje) waarna het contact tussen studenten en 
de stagebegeleider van de vaste stageplek wordt geïnitieerd. Bij niet-vaste stageplekken neemt de 
werkgroepbegeleider contact op met de stage instelling. 
De stageplek wordt uiterlijk in week 4 door de stagecoördinator buitenland minoren vastgesteld en 
goedgekeurd.  
 

E. Stagebegeleider 
De stagebegeleider van de stage instelling wordt aangewezen door de instelling. 
 

F. Vaccinaties 
Zodra de stage is goedgekeurd wordt gestart met de vaccinaties. Het is belangrijk dat dit ongeveer 
zes weken voor het vertrek wordt gestart. 
Indien een door de GGD geadviseerde standaard vaccinatie niet vergoed wordt door de eigen 
ziektekostenverzekering kan dit gedeclareerd worden bij AVAG via het normale 
declaratieformulier en opgestuurd worden met betaalbewijs en bewijs van afkeuring door 
verzekering aan: noortje.jonker@inholland.nl  
 

G. Formulieren inleveren: 
De student levert de volledig ingevulde formulieren digitaal in.  
 

1. Formulier (contact) gegevens buitenlandstage: inleveren bij het secretariaat + stagecoördinator 
buitenland minoren.  

2. Formulier tegemoetkoming onkosten buitenlandstage: inleveren met kopie factuur ticket, eventueel 
aangevuld met huisvesting bij de Coördinator Internationalisering (noortje.jonker@inholland.nl).  

3. Declaratieformulier begeleiding minorgerelateerde stage buitenland: (English or Dutch) alleen indien 
geen vaste praktijk dan graag inleveren bij Coördinator Internationalisering z.s.m. na terugkomst 
(tenzij al per mail verstuurd).  

4. Verklaring buitenlandstage: inleveren bij stagecoördinator buitenland. 
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5. Formulier voor PEP-kuur: dit geldt alleen voor studenten uit Groningen, voor apotheek de Sprong, dit 
gaat via het secretariaat van de VAG. 

 
 

H. PEP talk (voorlichting HIV preventie). 
Door de student wordt een bezoek afgelegd aan de bedrijfsarts van het AMC of de polikliniek 
infectieziekten van het UMCG. Voorlichting over preventie en wanneer en hoe een PEP kuur te 
gebruiken (PEP = Post Exposure Profylaxis).  
Het bijwonen van deze voorlichtingsbijeenkomst is verplicht.   

 
I. MRSA 

Indien in het buitenland in een gezondheidsinstelling is gewerkt, dient de student een MRSA kweek te 
laten maken. De student mag weer stage lopen in Nederland als de kweek uitslag negatief is. 
Hiermee dient bij de planning van de stages rekening te worden gehouden.  
 
Tijdstip: laat de MRSA test uitvoeren binnen de eerste 1 of 2 dagen na terugkomst in Nederland. Als 
je de test later doet kan het gevolgen hebben voor de volgende stage. Zodra de uitslag negatief is, 
mag je weer een stage lopen. Bij een positieve test zal er een voorstel tot behandeling worden 
gedaan. De test zal opnieuw negatief moeten worden voordat met de stage kan worden gestart. 
Hierbij bestaat de kans op studievertraging. 
 
Studenten Groningen nemen voor de MRSA test contact op met de dienst arbeid en gezondheid 
van het UMCG, Grethe Mekkes, 050-3614535 
Studenten Amsterdam nemen voor de MRSA test contact op met de bedrijfsarts van het AMC. 
Belangrijke voorwaarde: via een andere weg wordt de MRSA test niet vergoed. (bv via eigen 
huisarts) 
 

J. Reisverzekering 
Studenten zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten. Het verzekeringsnummer dient ingevuld te 
worden op het formulier (contact) gegevens buitenlandstage. 

 
K.  Ambassade 

Het advies is om je te melden bij de Nederlandse ambassade in het land van de stage. Dit kan via het 
kompas van het ministerie van Buitenlandse zaken. https://www.kompas.buzaservices.nl/registration/ 
(zie verklaring buitenlandstage). Lees ook de reisadviezen op de site van de Rijksoverheid. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen  
 

L. Vliegtickets: 
Het boeken van vliegtickets mag wel, maar de student ontvangt alleen een vergoeding en mag alleen 
stage lopen als het Plan van Aanpak is goedgekeurd.  
 

M. Legitimatie: 
Voor de meeste landen dient het paspoort nog zes maanden geldig te zijn bij aankomst. Vaak is een 
visum verplicht. Als student dien je een toeristenvisum aan te vragen; geen werkvisum. 
 

N. Bewijs van inschrijving opleiding tot verloskundige: 
Een aantal stageplaatsen heeft een officieel bericht van de opleiding nodig dat de stagiaire 
daadwerkelijk de betreffende opleiding volgt. Zorg dat je voor aanvang van je stage een officiële brief 
hebt, die is afgedrukt op papier van de opleiding, waaruit blijkt dat je ingeschreven staat. Via de 
secretaresses van de hoofdfase kun je een print laten maken op het briefpapier van de opleiding. (zie 
bij de bijlagen in de handleiding) 
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8. Inventarisatie risico’s bij internationale stage en 
risicopreventie 

 
Studenten van AVAG krijgen de gelegenheid de 4 weken minor specifiek stage met een internationale stage 
in te vullen.  
Als student loop je in het algemeen tijdens een stage in het buitenland meer risico’s dan bij een stage in 
Nederland. Gezien het feit dat het lastig is te definiëren welke landen een significant groter risico opleveren, 
gelden deze randvoorwaarden voor alle stages buiten Nederland. Immers in Canada speelt het risico van de 
sterke claimcultuur terwijl in Afrika de gezondheidsrisico’s meer op de voorgrond staan. Stages in het 
buitenland zijn risicovoller, het is een keus die je als individuele student maakt. Het is zeker van belang dat jij 
je als student tijdig en juist informeert over de risico’s. Daarnaast dien je goed voorbereid aan een stage te 
beginnen.  

Inventarisatie risico’s bij internationale stages 
Bij het lopen van internationale stage is er een aantal niet-medische en medische risico’s. 

Niet Medische risico’s 
Verkeer 
Verkeer is onder buitenlanders in veel landen waaronder landen in Afrika en Azië de belangrijkste 
doodsoorzaak, blijkens jaarverslagen van diverse ontwikkelingsorganisaties (Rapport Wereldbank 2013). Dit 
is ook het geval in het Verre Oosten (Indonesië).Ongevallen zijn vaak het gevolg van slechte wegen, 
alcoholgebruik van chauffeurs en het slechte onderhoud van de voertuigen, naast onvoldoende rijervaring van 
veel buitenlanders op dergelijke wegen.  
 
Vermeende drugs- of wapensmokkel 
Sommige objecten kunnen door douane personeel in het buitenland worden herkend als drugs of wapens 
terwijl dit niet het geval is. Te denken valt aan koffiemelkpoeder dat voor drugs zou kunnen worden 
aangezien.  
Het is raadzaam een stage-toestemmingsbrief met officieel briefhoofd en stempel mee te nemen. 
Uiteraard dient ook het bij zich dragen van objecten als bijvoorbeeld zakmessen voorkomen te worden.  
Daarnaast is het belangrijk om je te informeren over de risico’s die het meenemen van pakketjes voor derden 
met zich mee kan brengen. 

Medische risico’s 
Malaria 
M.b.t. malaria is de morbiditeit in aantal veel groter dan de mortaliteit. Deze is ook sterk afhankelijk van de 
dichtheid van de anophylus-muggen in het gebied, de medicijnresistentie (die per 50 km. kan verschillen). 
Morbiditeit en mortaliteit kunnen worden voorkomen door: 
- consequent gebruik van een geïmpregneerd muskietennet 
- trouw gebruik van malariaprofylaxe 
- tijdige onderkenning van malariasymptomen en op tijd starten met medicatie 
 
 
HIV besmetting 
HIV transmissie naar expats wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door geslachtsverkeer. Als men zich 
prikt met een seropositieve (meestal holle) naald is het risico van besmetting met HIV ongeveer 0,07 – 0,5%1. 
Een verder reductie van dit risico wordt bereikt door goede voorlichting over een veilige manier van medisch 
handelen (preventie) en de Post Exposure Profylaxis (PEP kuur). PEP vermindert de 0,3% kans met 
waarschijnlijk nog eens 81%. 

                                            
1 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2008/december/Prikaccidenten_in_de_arbeidssituatie  
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Voedingsrisico’s (gastro-enteritis, tyfus) 
Hoewel expats meestal immuniteit opbouwen tegen veel veroorzakers van gastro-enteritis is dit bij studenten 
door de korte aanwezigheid minder het geval en dienen hygiënische maatregelen streng te worden nageleefd. 
Ook hierover zul je voorlichting krijgen. 
 
Psychische risico’s 
Naast bovengenoemde risico’s is er ook een aantal psychische risico’s (eenzaamheid, depressiviteit, 
verergering bestaande psychische aandoening) die mogelijk worden vergroot bij alleen reizen. De student 
dient zich hiervan bewust te zijn. 
Daarnaast kan het antimalariamiddel Mefloquine (Lariam) soms psychische bijwerkingen hebben.  
 
Voorwaarden reisadvies: 
Een student die vanuit haar Minor een goed plan van aanpak schrijft (goedgekeurd door 
werkgroepbegeleider) voor een internationale stage zal hiervoor in principe altijd toestemming krijgen. Een 
uitzondering geldt voor een stage in een land met een negatief reisadvies. Hiervoor krijgt de student geen 
toestemming. Mocht het negatief reisadvies tussentijds worden uitgebracht dient de student haar geplande 
stage te annuleren.  
Onder andere met oog op bovenstaande risico’s is het beleid van AVAG dat een student niet alleen, maar met 
minimaal twee studenten op stage gaat. 

Verplichte voorbereiding bij stage buiten Nederland 
Voor vertrek dient de student het voorbereidingstraject te hebben afgerond. Het voorbereidingstraject bestaat 
uit het volgen van de groepsbijeenkomst ‘Voorlichting buitenlandstage’ AVAG en  
In Groningen: een consult bij de GGD reisvaccinaties (of een alternatief) en -indien van toepassing- een 
PEPtalk bij het UMCG.  
Amsterdam: een gesprek met de bedrijfsgeneeskundig arts van het AMC in Amsterdam. Je maakt tijdig een 
afspraak met het groepje studenten waarmee je de stage in het buitenland gaat lopen met drs. Hero de Boer 
(Bedrijfsarts in het AMC met specifieke expertise op het gebied van werken in het buitenland). Bereikbaar via 
tel.nr 020-566 20 83 of per e-mail h.e.deboer@amc.uva.nl Bij afwezigheid kun je contact opnemen met de 
dienstdoende tropenarts AMC via tel.nr. 020-566 91 11.  
 
Studenten zijn verplicht dit voorbereidingstraject te doorlopen voor vertrek naar het buitenland.  
Daarnaast dient de student nog een aantal facilitaire zaken te regelen zoals het inleveren van de benodigde 
formulieren. 
 
Groepsbijeenkomst AVAG (en/of AMC – UMCG) 
Doel: voorlichting en informatievoorziening 
Tijdens de groepsbijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- Verkeersrisico’s 
- Malaria 
- Seksueel overdraagbare aandoeningen (waaronder HIV) 
- PEP (postexposure profylaxis) 
- Veilig werken (kader HIV transmissie) 
- Voedselhygiëne 
- Psychische risico’s 
- Reisverzekering 
- Vergoeding/fondsenwerving 
- Contact met Nederland 
- Aanmelden bij Nederlandse Ambassade in land van bestemming (indien van toepassing) 
- Vaccinaties 
- Adres waar men tijdens de stage en eventueel daarvoor of daarna verblijft 
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Studentbegeleiding tijdens internationale stage 
Tijdens het verblijf in het buitenland kan voor acute situaties:  
In Amsterdam de dienstdoende BGD-arts van het AMC bereikt worden: Geef door dat er een inkeuring is 
verricht en dat je medische gegevens in het AMC (VAA studenten) aanwezig zijn. 
In Groningen de dienstdoende medisch specialist UMCG via de telefooncentrale: +31-50-3616161  
 
 
Daarnaast heeft de Verloskunde Academie een team van twee begeleiders die voor studenten in het 
buitenland bereikbaar zijn, voor welk noodgeval dan ook.  
Dit zijn:  
Anne van der Wal, tel: 0031-6-52407690 anne.vanderwal@inholland.nl en  
Noortje Jonker, tel: 0013-6-20015471  noortje.jonker@inholland.nl 
 
Wat wij van de groepjes die naar het buitenland gaan vragen is:  
- Per groepje een mailtje, sms’je of WhatsAp bericht nadat het vliegtuig is aangekomen in het land van 

bestemming.  
- Idem dito nadat het groepje is aangekomen op de plaats van bestemming.  
- Per groepje elke week even een berichtje, een teken van leven.  
- En tenslotte een berichtje als het groepje weer veilig en wel in Nederland terug is gekomen.  
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9. Bijlagen 
Zie volgende pagina 
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9.1 Verklaring buitenlandstage 
 
In verband met je voorgenomen stage in het buitenland, vragen wij je hierbij een verklaring te ondertekenen. 
 
 
  
 
Ondergetekende verklaart: 
 

1. vrijwillig te kiezen voor de mogelijkheid om een stage te volgen in het buitenland; 
2. kennis te hebben genomen van de relevante informatie op blackboard bij het onderdeel Studeren in 

het buitenland en met name de informatie vermeld bij de paragraaf Veiligheid en noodgevallen.  
3. op de hoogte te zijn van eventuele veiligheidsrisico’s in het algemeen en tijdens de 

stagewerkzaamheden in het bijzonder, zoals de hoge prevalentie van HIV/AIDS in veel landen en de 
daaraan verbonden risico’s en te weten dat een evt. prik/spat/snij-incident direct gemeld dient te 
worden bij de lokale supervisor. 

4. bekend te zijn met het feit dat de student tijdens de stage niet verzekerd is tegen HIV besmetting, 
aangezien de verzekeringsmaatschappij eist dat binnen 48 uur een bloedonderzoek wordt verricht 
door het Centraal Laboratorium voor Bloedonderzoek, wat in praktische zin onmogelijk is te regelen 
vanuit het buitenland; 

5. op de hoogte te zijn dat AVAG verzekerd is voor aanspraken van derden voor het risico van medische 
fouten en missers t.g.v. handelen van medewerkers en studenten. Deze dekking strekt zich uit over 
de rest van de wereld; 

6. op de hoogte te zijn dat wordt aangeraden evt. beroepsaansprakelijkheid voorzover die niet wordt 
overgenomen of verzekerd door de te bezoeken instelling/begeleider, ter plaatse te verzekeren; 

7. op de hoogte te zijn dat Inholland studenten die voor studie naar het buitenland gaan aanraadt 
voldoende aanvullende verzekeringen of een speciale verzekering af te sluiten voor stagestudenten 
welke onder andere wordt aangeboden door Lippmann en AON; 

8. Inholland te vrijwaren van enige aanspraak voortvloeiend uit of samenhangend met de activiteiten in 
of ten behoeve van de instelling in het buitenland. 

9. op de hoogte te zijn dat wordt aangeraden zijn/haar verblijf in het buitenland en contactgegevens te 
melden bij de Nederlandse Ambassade in het desbetreffende land. 

 
 
Naam: _______________________________ Studentnummer:      

Plaats: _______________________________ Datum:        

 
 
Handtekening ______________________ 
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9.2 Formulier (Contact) Gegevens buitenlandstage 
 
Graag zo volledig mogelijk invullen per student en opsturen naar de stage coordinator 
buitenland minoren en naar het secretariaat.  
 
Naam student: 
 
Locatie VAA/VAG: 
 
Medereiziger(s): 
1. 
2.  
 
 
Stageplek  
Naam organisatie / ZH  
Zover bekend : 
Adres 
Postadres 
Telefoonnummer 
E-mail 
Contactpersoon stagebegeleiding : 
E-mail : 
 
Periode verblijf buitenland 
Datum vertrek:  
Datum terugkomst* :  
   * indien de laatste periode vakantie, datum einde stage + datum terugkomst: 
 
 
Verblijfadres 
Naam hotel / logies 
Adres 
Postadres 
Telefoonnummer 
E-mail 
Contactpersoon 
 
 
Reisverzekering 
Naam verzekeringsmaatschappij: 
Verzekeringsnummer: 
 
 
Contactadres in Nederland (ouders, vriend / vriendin)** 
     **Per student minimaal één adres en telefoonnummer 
Naam (relatie tot student) 
Adres 
Telefoonnummer  
E-mail adres 
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9.3 Declaratieformulier begeleiding minorgerelateerde stage buitenland 
 
Formulier versturen per mail naar noortje.jonker@inholland.nl voor ondertekening. 

Declaraties voor Mikumi, Turiani en Lubwe worden automatisch verzorgd, invullen daarvoor is niet nodig. 

 
Naam begeleider : 
 
Naam instelling, land:     
 
Naam student :    
 
Periode van begeleiding:    
 
Datum:   
 
Aantal uren begeleiding (max. 10 uren) ….. x € 48,- = totaal € ………….  
Voor een tweede en/of derde student in dezelfde periode geldt een maximum bedrag van 250 euro per stage van 4 weken. 

 
 
 
Voor akkoord: 
 
Handtekening  
Noortje Jonker  
Coördinator Internationalisering 
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
Gegevens bankrekening waarnaar de vergoeding overgemaakt moet worden: 
 
Naam stage instelling:  
IBAN of Bankrekeningnummer (indien geen IBAN):  
Tenaamstelling bankrekening:   
Adres begunstigde:  
Woonplaats:   
 
Indien bankrekening buiten Nederland ook onderstaande gegevens invullen:   
 
Naam bank:    
Adres bank:    
BIC/SWIFT:  
 
Foto van juiste rekeningnummer : 
 
Contactpersoon afdeling financiën : 
Emailadres : 
Telefoonnummer :
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9.4 Declaratieformulier begeleiding minorgerelateerde stage 
binnenland 

 
 
 
 
Naam begeleider : ……………………………………………….. 
 
Naam student : …………………………………………………… 
 
Periode van begeleiding: ……………………………………… 
 
Datum:……………………………………………….. 
 
 
Aantal uren begeleiding (max. 10 uren) ….. x € 48,- = totaal € ………….  
 
 
Bij een tweede persoonstudent geldt een maximum bedrag van 250 euro per stage van 4 weken. 

 

 
 
 
 
 
Gegevens bankrekening waarnaar de vergoeding overgemaakt moet worden: 
 
Bank- /girorekening: IBAN………………………… 
 
Ten name van: ………………………… 
 
Woonplaats: ………………………… 
 
 
Indien bankrekening buiten Nederland:   
 
Naam bank: ……………………………… 
 
Adres bank: ……………………………… 
 
IBAN ……………………………………… 
 
BIC ………………………………………… 
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9.6 Formulier tegemoetkoming onkosten buitenlandstage 
 
Formulier + aankoopbewijs tickets per mail versturen naar 
noortje.jonker@inholland.nl voor ondertekening.  
 
 
 
Naam  :   
 
Student VAA / VAG (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Cohort: 
 
Datum:   
 
Land van bestemming:  
 
 
 
Bedrag ticket:  €  ……....... 
(Graag kopie facturen meesturen) 
 
Vergoeding bedraagt (maximaal € 640):  € …………… 
(eventueel kan de ticketprijs worden aangevuld met huisvestingskosten tot het geldende maximum) 
 
 
Gegevens bankrekening waarnaar de vergoeding overgemaakt moet worden: 
 
IBAN: ……………………………….. 
 
Ten name van:……………………………….. 
 
Woonplaats:……………………………….. 
 
 
 
Akkoord Coördinator Internationalisering 
 
Naam: Noortje Jonker 
 
Paraaf: ……………………………………… 
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9.7 Aanvraag  PEP  pakket 
 
Datum……………………………………………………………………………... 
 
Naam ………………………………………..…………………….......................... 
 
Huidig adres (straat / pc / plaats)………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum…………………………………………………………………… 
 
Studentnummer……………………………………………………………………. 
 
Adres en land waar stage wordt gevolgd…………………………………………. 
 
Aanvang stage……………….......  Einde stage………….………………………….. 
 
Datum terugkomst……………….Inleverdatum PEP pakket……………………. 
 
Hierbij verklaar ik dat ik een PEP pakket (met Spy) heb ontvangen en dat ik de borg van  € 125 betaal aan 
Apotheek de Sprong. 
Tevens verklaar ik dat ik het PEP pakket, indien dit niet door mij gebruikt is, binnen een week na terugkeer 
van mijn stage terug zal bezorgen bij Apotheek de Sprong. Bij het starten van de medicatie zal ik zorg dragen 
voor de vervanging van dit pakket door de voorgeschreven kuur van medicatie bij mijn verzekeraar te 
declareren. 
 
Plaats en datum……………………………………………………………………….. 
 
Handtekening…………………………………………………………………………. 
 
Akkoord voor afgifte van een PEP pakket aan de bovengenoemde student. 
 
Naam stagecoördinator………………………………………………………………. 
 
Handtekening…………………………………………………………………………. 
  
 
Bewijs van teruggave van PEP pakket aan Apotheek de Sprong 
 
Bij deze verklaar ik dat bovengenoemde student het PEP pakket binnen een week na aankomst in goede 
staat bij onze apotheek heeft afgeleverd  en het bedrag van € 125 is terugbetaald 
 
 
Naam medewerker apotheek Sprong 
 
Datum:  
Handtekening: 
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9.8 Bewijs van inschrijving aan de opleiding tot verloskundige 
 
Amsterdam/Groningen, … 
 
VERKLARING 
 
Hierbij verklaar ik dat                              , geboren te                       op                       derde-/vierdejaars 
verloskundige in opleiding is, aan de Verloskunde Academie te Amsterdam/Groningen. Zij heeft alle tot op 
heden gelopen stages met een voldoende afgerond. (Ter officiële afsluiting van de opleiding wordt zij in                  
beëdigd als verloskundige). 
 
Tijdens haar opleiding heeft zij geleerd om zelfstandig prenatale-, natale- en postnatale zorg te bieden en 
risicoselectie uit te voeren. Zij is competent om fysiologische (thuis)bevallingen te begeleiden, episiotomieën 
en rupturen te hechten en zo nodig te resusciteren. Naast kennis en kunde met betrekking tot de verloskunde 
beschikt zij over grondige kennis van zowel de gezonde als de zieke pasgeborene. 
 
Als een van de onderdelen van de praktijkopleiding wordt de student in de gelegenheid gesteld om een land 
van eigen keuze te bezoeken om daar met een gericht doel en plan van aanpak haar kennis te verdiepen en 
te verbreden met betrekking tot de verloskundige zorg en de organisatie van de gezondheidszorg in het 
algemeen. 
 
Na het afronden van de verplichte opleidings- en onderwijsactiviteiten wordt de verloskundige in opleiding na 
een 4 jaar durende fulltime HBO opleiding als verloskundige beëdigd en ingeschreven in het BIG register. Zij 
is hiermee bevoegd om de eerstelijns verloskunde in al haar facetten uit te voeren. 
 
Vanuit de opleiding kan gemeld worden dat de Academie Verloskunde Amsterdam- Groningen een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor al haar studenten heeft afgesloten. 
 
Ter afsluiting van bovenstaande wil ik haar als docent van harte aanbevelen: het is een verantwoordelijke en 
capabele aanstaand verloskundige. 
 
Naam en handtekening 
Docent en minorbegeleider aan de AVAG 
 
Verloskunde Academie Amsterdam 
Vlaardingenlaan 1 
1059GL Amsterdam 
Tel. 020-4953456 
 
Verloskunde Academie Groningen 
Dirk Huizingastraat 3-5 
9713 GL GRONINGEN 
Tel. 050-2071900 
http://www.verloskunde-academie.nl 
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9.9 Certificado 
 
Por la presente certifico que [naam student], nacida a dd de mm- jjjj en ..., 
Paises Bajos, está matriculada en cuarto en la Academia de Obstetricia de Amsterdam/Groningen 
(VAA/VAG). Concluyó satisfactoriamente todas las prácticas, aprobó el examen final y el  
mm-jjjj prestará juramento como matrona. 
 
Durante la carrera, ha aprendido a prestar de forma autónoma atención prenatal,  
natal y postnatal, así como a practicar la selección de riesgos. Es competente para guiar  
partos (domiciliarios) fisiológicos, suturar episiotomías y desgarros, así como para reanimar 
si fuera necesario. 
 
Además de sus conocimientos y experiencia en obstetricia, también dispone de profundos  
conocimientos de recién nacidos tanto sanos como enfermos. 
 
Al prestar juramento, quedará inscrita en el registro BIG (profesiones de atención sanitaria individual)  
y estárá autorizada para practicar la obstetricia primaria en todas sus facetas. 
 
Como última parte de su formación práctica, a los estudiantes se les da la oportunidad de visitar  
un país que ellos mismos elijan para conocer la atención obstétrica y la organización de  
la asistencia sanitaria en dicho país. 
 
La Academia de Obstetricia de Amsterdam/Groningen tiene un seguro de responsabilidad profesional  
para todos sus estudiantes. Como profesora y supervisora de progreso académico, puedo recomendarla: es 
una matrona responsable y capacitada. 
 
Con un atento saludo, 
 
[naam minorbegeleider] 
Profesora y supervisora de progreso académico de la Academia de Obstetricia de Amsterdam/Groningen 
(VAA/VAG) 
 
Verloskunde Academie Amsterdam 
Vlaardingenlaan 1 
1059GL Amsterdam 
Tel. 020-4953456 
http://www.verloskunde-academie.nl 
 
 
Verloskunde Academie Groningen 
Dirk Huizingastraat 3-5 
9713 GL GRONINGEN 
Tel. 050-2071900 
http://www.verloskunde-academie.nl 
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9.10 Official student registration form  
 
Midwifery Academy Amsterdam Groningen 
 
To whom this may concern: 
 
The following student……………………………., date of birth……………………., is a registered student at the 
Midwifery Academy Amsterdam/Groningen, Netherlands. She is in her 3/4th year of her midwifery study.  
 
Until now she has successfully completed the tuition and placements program and will be graduated on dd-
mm-jjjj as qualified State Registered Midwife. 
 
During this fulltime study (HBO-bachelor level) she has been trained in performing prenatal care in the primary 
health care, conducting normal vaginal deliveries including suturing of perineal ruptures and episiotomies and 
resuscitation of neonates and performing postnatal care. In addition she has extensive knowledge of the 
complications of pregnancy, birth and the postnatal period of both mother and newborn baby through 
placements in obstetric wards in hospitals.  
 
To round down her practical training the student has the opportunity to visit a foreign country of her own 
choice in order to experience and examine a midwifery healthcare system in a different setting. 
After concluding her educational obligations she will be graduated and will receive the authorisation to perform 
the complete range of midwifery care as an independent practitioner in the primary health care or as part of a 
medical team within hospitals. 
 
The Midwifery Academy Amsterdam/Groningen is in possession of an indemnity-insurance for all students. As 
their midwifery tutor I recommend her as a responsible and capable midwife. 
 
Yours sincerely, 
 
[Naam minorbegeleider] 
Midwifery Tutor 
 
Verloskunde Academie Amsterdam 
Vlaardingenlaan 1 
1059GL Amsterdam 
Tel. 020-4953456 
http://www.verloskunde-academie.nl 
 
Verloskunde Academie Groningen 
Dirk Huizingastraat 3-5 
9713 GL GRONINGEN 
Tel. 050-2071900 
http://www.verloskunde-academie.nl 
 
 


